
 

 

 

 

Δπηζηεκνληθό πλέδξην 

"Η ζπκβνιή ηεο λεζηωηηθήο νηθνλνκίαο από ην 1821 κέρξη ζήκεξα" 

Σηκάκε ηελ ηζηνξία, αμηνινγνύκε ην ζήκεξα, ζρεδηάδνπκε ην αύξην. 

 

Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Αλαθνηλώζεωλ 

Με αθνξκή ηελ ζπκπιήξσζε δηαθνζίσλ ρξόλσλ από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ν 

Δπηκειεηεξηαθόο Όκηινο Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ (ΔΟΑΔΝ) ηηκά ηε ζπκβνιή 

ησλ λεζησηώλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηε δηαρξνληθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεώηεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, δηνξγαλώλνληαο 

επηζηεκνληθό ζπλέδξην κε ζέκα: 

«Η ζπκβνιή ηεο λεζηωηηθήο νηθνλνκίαο από ην 1821 κέρξη ζήκεξα» 

ηόρνη ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη: 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο κνξθέο ηεο εκβιεκαηηθέο κνξθέο ηεο λεζησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζηελ επαλαζηαηηθή ηνπο δξάζε θαη ζπκβνιή ζηνλ αγώλα, ε 

αμηνιόγεζε ηεο δηαρξνληθήο ζπλεηζθνξάο ηεο λεζησηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ 

ηνπηθή θαη εζληθή αλάπηπμε, αιιά θαη ε δπλακηθή θαη νη πξννπηηθέο ηεο ηόζν ζε 

ηνπηθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν.  

Ζ ζπλύπαξμε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, 

νξγαληζκώλ απηνδηνίθεζεο, θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ινηπώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ 

θιπ) ζε έλαλ θνηλό ρώξν, ην άλνηγκα ελόο εηιηθξηλνύο δηαιόγνπ, ε αληαιιαγή 

απόςεσλ, ε εμεύξεζε ιύζεσλ ζε ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο λεζησηηθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε ράξαμε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ην 

ξόιν ηεο λεζησηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 



 

Οη Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη νη παξαθάηω: 

1.      Ζ πκβνιή ησλ λεζηώλ θαη ηεο λαπηηιίαο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο  

 2.      Νεζησηηθή θαη ζαιάζζηα πνιηηηθή: Δπξσπατθέο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο, 

πνιηηηθέο θαη δξάζεηο  

 3.      Πξνζβαζηκόηεηα θαη ζπλδεζηκόηεηα: Μεηαθνξέο, ελέξγεηα, ΣΠΔ  

 4.      Νεζησηηθή θαη γαιάδηα νηθνλνκία, επηρεηξεκαηηθόηεηα, θαηλνηνκία, 

ρξεκαηνδόηεζε   

 5.      Σνπξηζκόο, πνιηηηζκόο, δεκηνπξγηθή νηθνλνκία  

 6.      Πεξηβάιινλ θαη βηώζηκε αλάπηπμε: Αμηνπνίεζε ηεο πξάζηλεο θαη θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο  

 7.      Οινθιεξσκέλε ζαιάζζηα επηηήξεζε, αζθάιεηα θαη άκπλα  

 8.      Οξγάλσζε θαη δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζησηηθνύ θαη ζαιάζζηνπ ρώξνπ: Ο ξόινο 

ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζρεκάησλ  

 9.      Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ζηε ζαιάζζηα  θαη λεζησηηθή νηθνλνκία: Γεκνγξαθία, 

απαζρόιεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

 10.   Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο, πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο, 

παξνρέο δεκόζηαο ππεξεζίαο  

 11.   Πξνο κηα νινθιεξσκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζην 

ζαιάζζην θαη λεζησηηθό ρώξν  

Σν ζπλέδξην πνπ έρεη εληαρζεί ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ επεηεηαθώλ δξάζεσλ ηνπ 

2021, ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο Διιάδα 2021 θαη ηελ επηζηεκνληθή αηγίδα 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ. 

 

 

 

 

 

 



 

Οδεγίεο ππνβνιήο πξόηαζεο εηζεγήζεωλ - αλαθνηλώζεωλ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πεξηιήςεσλ: 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

Δλεκέξσζε γηα απνδνρή ησλ πξνηεηλόκελσλ αλαθνηλώζεσλ: Έωο ηηο 31 ΙΟΤΛΙΟΤ 

2021 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο νινθιεξσκέλνπ θεηκέλνπ: 15 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 

2021  

Οη αλαθνηλώζεηο ζα είλαη δηάξθεηαο 7-10 ιεπηώλ. 

Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

eoaen2021conference@gmail.com  ππόςε ηεο Γξακκαηείαο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Ηκεξνκελία θαη ηόπνο δηεμαγωγήο:  

Παξαζθεπή 12 θαη άββαην 13 Ννεκβξίνπ 2021 από 09.00 – 19.00 

Σν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Πεηξαηά. Ο ρώξνο δηεμαγσγήο ζα αλαθνηλσζεί 

ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπώξνπ, θαζώο ζα θαζνξηζηεί αλαιόγσο ησλ πγεηνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ πνπ ζα επηθξαηνύλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Δάλ νη ζπλζήθεο απαγνξεύνπλ ηελ 

δηα δώζεο δηνξγάλσζε, ην ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί δηαδηθηπαθά. 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

ΑΧΝΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Γξ. ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΑ 

ΚΔΔΔ 

ΓΡΖΓΟΡΟΤΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ – ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΚΡΖΣΖ 

ΓΡΤΜΠΔΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΚΑΚΑΡΟΤΝΣΑ ΑΘΑΝ. ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ - 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

ΚΑΡΑΥΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑ Γξ. ΓΗΓΑΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 
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ΘΔΑΛΗΑ 

ΚΟΣΙΟ ΑΓΓΔΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ - ΠΡΤΣΑΝΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ 

/ ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΚΟΤΣΟΤΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΤΠ.ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΝΖ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

ΚΤΒΔΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΠΑΝΣΔΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΛΔΚΑΚΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΜΑΡΑΒΔΓΗΑ ΝΑΠΟΛΔΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΜΗΥΑΛΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΟΑΔΝ  

ΝΗΚΖΣΑΚΟ ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΘΔΟΓΟΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΜΧΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΚΗΑΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΗΛΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΣΟΤΣΟ ΘΔΟΥΑΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ – ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΚΡΖΣΖ 

ΥΑΡΛΑΤΣΖ ΣΕΔΛΗΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΥΗΧΣΗΝΖ ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΥΛΧΜΟΤΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 



 

Αίηεζε ζπκκεηνρήο  

ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ ΔΟΑΔΝ 

«Η ζπκβνιή ηεο λεζηωηηθήο νηθνλνκίαο από ην 1821 κέρξη ζήκεξα» 

Σηκάκε ηελ ηζηνξία, αμηνινγνύκε ην ζήκεξα, ζρεδηάδνπκε ην αύξην. 

Παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξόλ δειηίν ζπκκεηνρήο θαη λα ην 

απνζηείιεηε έσο ηηο 30 Ινπλίνπ 2021 ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

eoaen2021conference@gmail.com  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

 

 

ΦΟΡΔΑ, ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ 

ΗΓΡΤΜΑ θιπ 

 

 

 

ΠΛΖΡΖ ΣΗΣΛΟ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

 

 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΜΑΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

(ηει., e-mail) 

 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 (200-300 ΛΔΞΔΗ) 

 

 

Σν ζπλέδξην ηειεί ππό ηελ Αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021» θαη 

ππό ηελ Δπηζηεκνληθή Αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  


