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Δεδομένα  
και Kοινωνία
ΕΘΝΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Υπεύθυνος Κύκλου:  
Μ. Προέδρου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας ΕΚΤ

Ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και  
με διαφορετικό προσανατολισμό έρχονται  
να ξεκινήσουν έναν δημόσιο διάλογο για  
τον τρόπο που η χρήση των δεδομένων 
αλλάζει την καθημερινότητα και την κοινωνία 
μας. Γιατί η εισαγωγή των μεγάλων δεδομένων 
στην ερευνητική διαδικασία ανοίγει τοv δρόμο 
για μια διαφορετικού τύπου επιστήμη; 

Ποιος ο ρόλος των δεδομένων στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων; 
Πώς τα δεδομένα συνδέονται με την έξυπνη 
εξειδίκευση και την περιφερειακή ανάπτυξη; 
Τι θα πει για μια νεοφυή επιχείρηση να κάνει 
χρήση των ανοικτών δεδομένων; 

Τι έχει να πει η τέχνη για μια κοινωνία 
που ολοένα και περισσότερο εξαρτά την 
ύπαρξή της από τα ψηφιακά δεδομένα 
και τα υπολογιστικά δίκτυα; Με τις τρεις 
ενότητες ομιλιών προσεγγίζουμε τα ζητήματα 
που θέτουν τα δεδομένα σε επιστήμη, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα  
και αναζητούμε το στίγμα τους στην κοινωνία 
της γνώσης.



Δεδομένα και Επιστήμη 

Η σημασία της Ανοικτής Επιστήμης 
και ο ρόλος του ΕΚΤ στη διάχυση  
και προβολή της ελληνικής  
επιστημονικής παραγωγής  
Εύη Σαχίνη, 
Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

Ανοικτά ερευνητικά δεδομένα  
στις κοινωνικές επιστήμες: δράσεις 
και ρόλος του Εθνικού Κέντρου  
Κοινωνικών Ερευνών 
Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής & Πρόεδρος  

ΔΣ του ΕΚΚΕ, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας  
& ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά δεδομένα  
στις θαλάσσιες επιστήμες και η 
συμβολή των πολιτών στην έρευνα 

Αργυρώ Ζενέτου, Διεθύντρια Ερευνών,  
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
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Δεδομένα και 
Επιχειρηματικότητα 

Ερευνητικά Δεδομένα  
για καινοτόμες startups -  
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ 
Γεωργία Τζένου, Συντονίστρια  

Enterprise Europe Network-Hellas,  
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Καινοτομία - Περιφερειακή  
Ανάπτυξη και Δεδομένα 
Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης,  
Διευθύνων Σύμβουλος RISE 

Ανοικτά δεδομένα για  
την ανάπτυξη της Ψηφιακής 
Οικονομίας - Η σημασία της 
αξιοποίησης του πληροφοριακού 
πλούτου των οργανισμών με 
μεθοδολογίες crowdsourcing  
Γιώργος Καραμανώλης,  
Co-Founder & CTO Crowdpolicy
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Δεδομένα και 
Δημιουργικότητα  

Η τέχνη των δεδομένων και  
τα δεδομένα για την τέχνη:  
πού βρισκόμαστε σήμερα; 
Πρόδρομος Τσιαβός, Υπεύθυνος  

Μονάδας Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Σύγχρονη Τέχνη και Δεδομένα:  
Η εμπειρία της Transmediale 
Δάφνη Δραγώνα,  
Επιμελήτρια ψηφιακής τέχνης 

Mπορεί μία καλλιτεχνική  
ομάδα να είναι βιώσιμη;  
Το πείραμα της Frown Τails 
Μαριάνα Χριστοφή - Μαρία Βαρελά, 
Εικαστικοί
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Δεδομένα  
και Επιστήμη, 
Επιχειρηματικότητα, 
Δημιουργικότητα
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Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας  

|  κάθε Τρίτη 19.00  |  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απευθείας μετάδοση:  
http://media.ekt.gr/live

Για πληροφορίες: 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, (Μετρό Ευαγγελισμός) 
210 7273 516 & 210 7273 700, mkont@eie.gr

.gr


