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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εμβληματική Δράση
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης
«Επιστήμη και Κοινωνία»
«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
της πανδημίας COVID-19»

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 είναι
σημαντικές και αναμένεται να επεκταθούν σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα, σχετική ανάλυση του ΟΟΣΑ
προβλέπει άμεση επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας μας έως 34%. Καθώς η δημόσια υγεία έχει τεθεί ως
προτεραιότητα, το εκτεταμένο κλείσιμο των επιχειρήσεων και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις θα
έχουν σοβαρή επίπτωση στο επίπεδο παραγωγής, τις δαπάνες των νοικοκυριών, τις επενδύσεις, τον
τουρισμό και το διεθνές εμπόριο. Επιπρόσθετα, ως συνέπεια των συνθηκών καραντίνας αλλά και
των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να αναδειχτούν σειρά
κοινωνικών θεμάτων, όπως ενδοοικογενειακή βία, ψυχολογικές επιπτώσεις, φτωχοποίηση,
εγκληματικότητα κλπ.
Μέσα στο αρνητικό κλίμα των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η βαθύτερη κατανόηση
των διαφόρων φαινομένων αναμένεται να αναδείξει κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά
εργαλεία, η χρήση των οποίων μπορεί να αποτελέσει αφετηρία αναδημιουργίας για την επομένη
μέρα, αν χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
εφαρμόσουν μέτρα ανάκαμψης και τόνωσης των οικονομιών. Τα μέτρα αυτά είναι άμεσης
επίδρασης αλλά και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, εφόσον η κρίση που τροφοδοτήθηκε από την
πανδημία ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στο τρέχον πρότυπο ανάπτυξης. Ένα βασικό ερώτημα που

ανακύπτει είναι αν ο κύριος σκοπός πρέπει να είναι η επιστροφή στην προγενέστερη κανονικότητα,
όσο το δυνατόν ταχύτερα, ή η ανοικοδόμηση και αναδιοργάνωση των οικονομιών με βάση ένα
διαφορετικό παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε η ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα
να είναι εναρμονισμένη στον τρόπο λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις
πολιτικής που θα ληφθούν και αναμένεται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στις μελλοντικές
οικονομικές εξελίξεις θα πρέπει να καταστήσουν την οικονομική και κοινωνική οργάνωση
ανθεκτικότερες και αποτελεσματικότερες έναντι παρόμοιων μελλοντικών απειλών.
Το ΕΛΙΔΕΚ επιθυμεί να συμβάλει στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων
τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Προς αυτόν το σκοπό
προκηρύσσεται σχετική Εμβληματική Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19». Ο
προϋπολογισμός θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.500.000 ευρώ με δυνατότητα αύξησης σε περίπτωση
συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών (π.χ. από Ιδρύματα).
Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους τομείς:
 Οικονομία. Μελέτη επιμέρους πεδίων της οικονομίας και πτυχών της οικονομικής πολιτικής
υπό το πρίσμα της εμπειρίας και των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: η
διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας στο δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος των χωρών και
οι συνέπειες για την εμφάνιση μελλοντικών χρηματοοικονομικών κρίσεων· διαμόρφωση
κατάλληλων πολιτικών και οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική·
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας βασισμένες στην ψηφιακή
οικονομία· διαμόρφωση των οικονομικών αξιών που καθορίζουν τα βασικά κοινωνικά αγαθά,
όπως είναι η υγεία, η παιδεία και οι υπηρεσίες κοινωνικής οργάνωσης. Η έκθεση στην
ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών και αναπνευστικών
και λοιπών νοσημάτων. Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων μέτρων αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού προκύπτει η ανάγκη να μελετηθεί η
αποτελεσματική ενσωμάτωση κατάλληλων στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος
μέσω πολιτικών περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καλύτερου σχεδιασμού χρήσεων
γης, πολιτικών προστασίας της βιοποικιλότητας. Το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή το δίκτυο
των σχέσεων που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις κοινωνίες, ως παράγοντας
αντιστάθμισης των συνεπειών της κρίσης και ο προσδιορισμός των αναγκαίων πολιτικών για
την ενίσχυσή του προκειμένου να δράσει συμπληρωματικά με το ανθρώπινο, το
χρηματοοικονομικό και το φυσικό κεφάλαιο.


Παραγωγή. Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ενδεικτικά: διατήρηση και ενίσχυση της παραγωγής, σε ό,τι αφορά το φυτικό και ζωικό
κεφάλαιο, με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον, με σεβασμό στα ζώα και έχοντας ως στόχο την
επάρκεια της χώρας σε προϊόντα διατροφής· επίδραση επιδημικής κρίσης στην παραγωγή,
μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα εγχώριων ή και εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων·
ανάπτυξη εναλλακτικών αγροδιατροφικών συστημάτων που στηρίζονται σε χαμηλά
«τροφομίλια» και άμεση σύνδεση με τον γεωργό-παραγωγό· επιπτώσεις στην αγορά εργασίας
του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή αγροδιατροφικού τομέα· διαχείριση του εργατο-

υπαλληλικού προσωπικού που εμπλέκεται στη γεωργική παραγωγή, διακίνηση και εμπορία
τροφίμων.


Κοινωνία. Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού έχουν συνέπειες που εντοπίζονται στα άτομα
και στις κοινωνικές ομάδες, στους θεσμούς και στη διασφάλιση της Δημοκρατίας και της
ιδιωτικής ζωής καθώς και στην κοινωνική συνοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται ψυχολογικές
συνέπειες του φόβου, του εγκλεισμού και της αναγκαστικής συμβίωσης ή της μοναξιάς ή
φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, ομάδες που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά και
πολιτισμικά περιβάλλοντα, σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού βιώνουν διαφορετικά αυτές
τις συνέπειες. Η πανδημία και η διαχείρισή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική
συνοχή σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό), καθώς μάλιστα έρχεται να εντείνει
την ύφεση μετά από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό πώς
οι κοινωνίες επινοούν και επεξεργάζονται τα νέα δεδομένα (περιοριστικά μέτρα, τηλε-εργασία,
τηλε-εκπαίδευση, κοινωνική αποστασιοποίηση), πώς επικοινωνούν, πώς νοηματοδοτούν τα
δημόσια αγαθά και χαράσσουν δημόσιες πολιτικές και πώς διασφαλίζουν τους δημοκρατικούς
θεσμούς και την κοινωνική συνοχή.



Ιατρική Τεχνολογία. Ενδεικτικά θέματα: ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις πρακτικές κατά του
κορωνοϊού (π.χ. ειδικός ρουχισμός, μέσα προστασίας) και των επιπτώσεων της πανδημίας·
ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση αντισωμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη
αισθητήρων μεγάλης ευαισθησίας και σύντομου χρόνου απόκρισης· παροχή απομακρυσμένης
κοινωνικής περίθαλψης, για την αποτελεσματική αξιοποίηση εθελοντών, για τη βελτίωση της
υποστήριξης ψυχικής υγείας, ταχεία προτοτυποποίηση, έξυπνες δομές/ταχείες κατασκευές.

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ και για συνεργατικά έργα
δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (Α.Ε.Ι., Ε.Κ.) στις 150.000 ευρώ. Στα έργα είναι δυνατή η χωρίς
χρηματοδότηση σύμπραξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Η εμβληματική δράση αφορά ερευνητές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία στο προς
διερεύνηση θέμα, στη δε αξιολόγηση θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η ωριμότητα της πρότασης.

Υποβολή: 1-15 Ιουνίου 2020
Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
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