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i.  ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ

Tο Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι ένας 
ανεξάρτητος οργανισμός πολιτικής και έρευνας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που ιδρύθηκε το 2013, με έδρα την Αθήνα.

Το ΔΙΚΤΥΟ στοχεύει στην επεξεργασία εφικτών προτάσεων και καινοτόμου 
πολιτικής στους τομείς της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του ελληνικού παραγωγικού 
μοντέλου και των ρευμάτων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα το διεθνές 
περιβάλλον και τη χώρας μας, όπως η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Το ΔΙΚΤΥΟ επιδιώκει την επικοινωνία των πρωτοπόρων ιδεών, των αναλύσεων και 
της έρευνας που πραγματοποιεί στο ευρύ κοινό, την πολιτική κι επιχειρηματική 
κοινότητα, συνδιαμορφώνοντας τον δημόσιο διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις, σε 
εθνικό επίπεδο.

Oι πόροι του ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Συνδρομές μελών.

2. Ετήσια συνδρομή 1500 ευρώ από Υποστηρικτές άτομα ή εταιρείες.                                                 
Ετήσια συνδρομή 5000 ευρώ από Υποστηρικτές ή εταιρείες*.      

3. Χορηγίες από κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

4. Έσοδα από συμμετοχή σε Διεθνή-Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδόσεις και 
διοργανώσεις.

*Με απόφαση του Δ.Σ. καμία συνδρομή δεν μπορεί να είναι πάνω από 5.000 ευρώ.
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Οι Άνθρωποί μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Άννα Διαμαντοπούλου

Αντιπρόεδρος: Γιάννος Λιβανός

Γραμματέας: Μάκης Χατζούλας

Ταμίας: Εύα Αμπάζη

Σύμβουλος: Γιάννης Κατσαρός

Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μπουρούνης

Σύμβουλος: Ανθή Σουλιτσιώτη

Διευθύντρια: Δρ. Μαρίλη Μέξη

Συνεργάτες:

Γιώργος Παπούλιας - Πολιτικός Επιστήμονας, Msc

Αθηνά Πανούτσου - Υπεύθυνη Διοίκησης

Εύη Χατζηανδρέου - Δρ. Δημόσιας Υγείας

Βασίλης Γαβαλάς - Διεθνείς Σχέσεις

Ελένη Γκρίνγουδ - Ερευνήτρια, Κοινωνική Επιστήμονας

Χαρά Σερέτη - Νομικός - Διεθνολόγος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ρούλα Μπικίδου - Γερμανία

Γιάννης Νάστος - Λουξεμβούργο

Χρήστος Αλεξάκης - Γαλλία

Γιώργος Γεωργακόπουλος - Βρυξέλλες

ii. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ii.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης και Εκτίμησης

Τα Δελτία Πολιτικής Ανάλυσης κι Εκτίμησης αποτελούν την διαχρονική προ-
σπάθεια του ΔΙΚΤΥΟΥ για ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, σε τακτά διαστήματα. Μια προσέγγιση στις πολιτικές εξε-
λίξεις, την οικονομική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, μέσα από την ανάλυση 
κι επεξεργασία στοιχείων, μετρήσεων κοινής γνώμης και μελετών, επιχειρώντας 
ταυτόχρονα την έκφραση εκτίμησης για τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.

Τα Δελτία του ΔΙΚΤΥΟΥ απασχολούν τα εγχώρια ΜΜΕ τα οποία φιλοξενούν κατά 
καιρούς τμήμα τους ή αναπαράγουν το σύνολο των αναλύσεων ενώ δεν είναι 
λίγες οι φορές που το ΔΙΚΤΥΟ έχει καταφέρει να προβλέψει γεγονότα κι εξελίξεις 
πολύ πριν την πραγματοποίηση τους. Παράλληλα με τα τακτικά δημοσιεύονται 
και τα «θεματικά» Δελτία επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως Προ-
σφυγικό, Αμερικανικές Εκλογές, Μακεδονικό κ.α.

7
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το ΔΙΚΤΥΟ επικέντρωσε όλες τις δράσεις και εκδόσεις του για το 2018 
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο πλαί-
σιο αυτού του προγραμματισμού, έλαβαν χώρα μια σειρά από πρωτοβου-
λίες που σκοπό είχαν αφενός να πληροφορήσουν και να αφυπνήσουν για 
τις επερχόμενες εξελίξεις, ιδιαίτερα στους χώρους της οικονομίας, της 
παραγωγής, της εργασίας και της εκπαίδευσης κι αφετέρου να συνεισφέ-
ρουν στην δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου προετοιμασίας και προσαρ-
μογής στην νέα εποχή και τις απαιτήσεις της.

Πλαίσιο δράσεων:

� Σε συνεργασία με άλλους φορείς και Πανεπιστήμα διοργανώθηκαν θεματι-
κές εκδηλώσεις-συζητήσεις σε εξειδικευμένους τομείς που επηρεάζονται από 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Τουρισμός, Υγεία, Εμπόριο, Χρηματοοικονο-
μικά κλπ)

� Έκδοση της Ετήσιας Έθκεσης του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονι-
σμού του Δημοσίου Τομέα

� Συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) το Πανεπιστήμιο Γενεύ-
ης και άλλα πανεπιστήμια στην υλοποίηση διακρατικού ερευνητικού προ-
γράμματος το οποία μελετά την λεγόμενη GIG Economy και τις νέες μορφές 
απασχόλησης.  Επιστημονική υπεύθυνη και συνεπικεφαλής του ερευνητικού 
προγράμματος είναι η Μ. Μέξη

� Σύνταξη Μελέτης «Άνθρωπος και Δουλειά στον 21ο αι. Ο κόσμος και η Ελλά-
δα»

� Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Greece Forward IV με θέμα τις εξελίξεις 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

� Πραγματοποίηση ανοιχτών συζητήσεων μέσω Facebook Live, με προσκεκλη-
μένους ειδικούς σε θέματα τεχνολογικής εξέλιξης και επεξήγησης των χαρα-
κτηριστικών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

� Έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου «Τα Εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επα-
νάστασης» (Γ. Μαστρογεωργίου, Αθήνα 2017) – Κυκλοφορία και των δύο βι-
βλίων του ΔΙΚΤΥΟΥ σε ενιαία έκδοση σε συνεργασία με την Εφημερίδα «Φι-
λελεύθερος»  

Δ
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Βιβλίο: ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Τίτλος Βιβλίου: «Τα Εργαλεία της Τετάρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και 
πως ανά-διαμορφώνουν τη ζωή μας» 

Συγγραφέας: Γιάννης Μαστρογεωργίου 

Εισαγωγή: Άννα Διαμαντοπούλου 

Σελίδες: 49 

Έκδοτης: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μια έκδοση που ΔΙΚΤΥΟΥ που ως συνέχεια των προηγούμενων που εξειδικεύει τις 
αλλαγές της νέας ψηφιακής εποχής μέσα από τα εργαλεία που την διαμορφώνουν 
(διαχείρηση δεδομένων, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση κλπ).
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Βιβλίο: ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Το ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με την Εφημερίδα «Φιλελεύθερος» εξέδωσε και 
κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 2019 σε μία ενιαία έκδοση τα δύο βιβλία του Γιάννη 
Μαστρογεωργίου για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου 
τομέα δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο παρουσιάζοντας συνολικά την πρόοδο και τις 
εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής από την 
ελληνική κυβέρνηση και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από επιμέρους κυ-
βερνητικούς φορείς. Συντονιστής της δράσης είναι ο κ. Νότης Παρασκευόπουλος.



Ανάλυση: ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
                     ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ; 

Ο τ. Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ Τάκης Αναστόπουλος, δημοσίευσε τον 
Σεπτέμβριο μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά του αναλυτικού κειμένου 39 σε-
λίδων που εξέδωσε στα αγγλικά η ανεξάρτητη «ομάδα Σπινέλι’ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (αποτελούμενη από ευρωβουλευτές, μέλη think tanks, δημοσιο-
γράφους. στελέχη της ΕΕ κλπ) με τίτλο «Manifesto for the Future of Europe: A 
Shared Destiny», με σύνολο προτάσεων για τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπί-
ζει η ΕΕ αλλά και συνολικά για το μέλλον της Ένωσης. 

Ανάλυση: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ανάλυση - αρθρογραφία της Εύης Χατζηανδρέου, Ιατρού, Δρ. Διοίκησης και Πολι-
τικής της Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και Επιστημονικής Συμβούλου του 
ΔΙΚΤΥΟΥ, στο Επιστημονικό Περιοδικό Ιατρικής θεματολογίας «The Doctor» με 
θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τα οφέλη για τον ασθενή που δημοσί-
ευθηκε τον Οκτώβριο.

13
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Ανάλυση: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ          
     ΕΠΑΝAΣΤΑΣΗ

Ο καθηγητής Πληοροφορικής του Παν. Αθηνών και μέλος της Επιστροπής «Σο-
φών» του ΔΙΚΤΥΟΥ Σέργιος Θεοδωρίδης, δημοσίευσε τον Οκτώβριο στην εφη-
μερίδα «AthensVoice» σε δύο μέρη, μια εκτεταμένη ανάλυση για τις ευκαιρίες, 
τους κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την 4η Βιομηχανική Επα-
νάσταση.

Ανάλυση: BRAIN DRAIN – Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
      ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ;

Ο Ιστορικός και συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Δρ. Νικήτας Σίμος προσεγγίζει σε ανά-
λυση του που δημοσιεύθηκε από το ΔΙΚΤΥΟ τον Δεκέμβριο, το μείζον ζήτημα της 
φυγής των νέων και κυρίως των νέων επιστημόνων (Brain – Drain) από την Ελ-
λάδα προς το εξωτερικό. 
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Ανάλυση/Μελέτη: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ BREXIT ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
        ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ

Η δικηγόρος - διεθνολόγος και συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ Χαρά Σερέτη προσέγ-
γισε μέσα από την επισκόπηση της επίκαιρης διεθνούς βιβλιογραφίας, τις πιο ση-
μαντικές επιπτώσεις, είτε της συμφωνημένης, είτε της άτακτης εξόδου του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ., σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που δημοσιεύθηκε 
από το ΔΙΚΤΥΟ τον Ιανουάριο.

H ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η Μ. Μέξη συμμετείχε στο τ. 45 της επιστημονικής επιθεώρησης «Διεθνής και 
Ευρωπαϊκή Πολιτική», με το κείμενο «Η Ευρώπη μετά την Kρίση: Διχασμένοι στην 
αλληλεγγύη;»
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Ανάλυση: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΠΑΝAΣΤΑΣΗ

Το ΔΙΚΤΥΟ με την επιμέλεια της διευθύντριας Δρ. Μαρίλης Μέξη και του Πολι-
τικού Επιστήμονα - συνεργάτη Γιώργου Παπούλια, δημοσίευσε τον Μάρτιο με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ανάλυση στατιστικών δεδομέων 
και θεσμικών προτάσεων για την θέση της γυναίκας στην πολιτική ανά τον κόσμο.

Ανάλυση: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ δημοσίευσε τον Μάρτιο μια διεξοδική ανάλυση για το μέλλον της ερ-
γασίας και του ανθρώπου στον 21ο αιώνα. Η μελέτη καταπιάνεται με την μεγάλη 
απειλή του Τεχνολαϊκισμού (Λαϊκισμός 4.0), στην διεθνή και ελληνική εκδοχή του, 
τις διεθνείς συμμαχίες και συγκρούσεις στο χώρο της εργασίας οι οποίες συντε-
λούνται στο πλαίσιο της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Το κείμε-
νο συντάχθηκε από την Μαρίλη Μέξη και τον Γιώργο Παπούλια ενώ στην επεξερ-
γασία των στοιχείων συνέβαλε η Χαρά Σερέτη.
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Σύντομη Ανάλυση: 21Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΕ-ΚΙΝΑΣ: ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ ενόψει της 21ης Διάσκεψης Κορυφής μεταξύ ΕΕ και Κίνας που έλαβε 
χώρα στις 9 Απριλίου στις Βρυξέλλες, παρουσίασε συνοπτικά το περιβάλλον δι-
αλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους, 
την κατεύθυνση της ατζέντας που συζητήθηκε αλλά και τον ενδο-ευρωπαϊκό 
προβληματισμό που αναπτύσσεται σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της –ενθου-
σιώδους κατά τα άλλα- υποδοχής των κινεζικών κεφαλαίων.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

10 ημέρες πριν την διεξαγωγή τον Ευρωεκλογών το ΔΙΚΤΥΟ δημοσίευσε έναν 
«Συνοπτικό Εκλογικό Οδηγό» με τις κύριες επιλογές ευρωπαϊκών κομματικών 
σχηματισμών, τις βασικές πολιτικές ατζέντες τους καθώς και τους υποψηφίους για 
την προεδρία της ΕΕ.
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ» - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Eιδικό αφιέρωμα του ΔΙΚΤΥΟΥ στις Ευρωεκλογές, αμέσως μετά την διεξαγωγή 
τους. Τέσσερις κορυφαίοι διανοητές γράφουν σε λίγες λέξεις για την Ευρώπη μετά, 
για την Ιταλία, για την Γερμανία, για την Αγγλία, τον λαϊκισμό και τις επιπτώσεις 
του: Γεωργιάδου Βασιλική, Featherstone Kevin, Ματσαγγάνης Μάνος και Ντά-
λης Σωτήρης.
Εισαγωγή: Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩ-ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 21ης Συνδιάσκεψης Κορυφής μεταξύ ΕΕ- Κινας 
το ΔΙΚΤΥΟ δημοσίευσε με την συνδρομή δύο ειδικών επί του θέματος, του επικε-
φαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέ-
σεων (ΙΔΟΣ) Πλάμεν Τόντσεφ και του διεθνολόγου ΜΑ, ερευνητή στο Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) Ανδρέα Λιούμπα ένα θεματικό δελτίο ανάλυσης σχετικά 
με τις οικονομικές και γεωπολιτικές προσεγγίσεις των ευρω-κινεζικών σχέσεων.
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Διεθνής Παρουσία - Συμμετοχές

TO ΔΙΚΤΥΟ στο DELPHI ECONOMIC FORUM IV 

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ 
των Δελφών IV τον Μάρτιο, ως προγραμματικός συνεργάτης. Στο πλαίσιο αυτό 
διοργάνωσε δύο τραπέζια συζήτησης.

Το πρώτο αφορούσε το ζήτημα των σχέσεων της Ε.Ε. και της Ελλάδας 
με την Αφρική, με κεντρικό προσκεκλημένο τον πρώην Πρόεδρο της 
Νιγηρίας (πολυπληθέστερης και πια οικονομικά μεγαλύτερης χώρας στην Αφρική) 
και της Αφρικανικής Ένωσης, Olusegun Obasanjo, τον ιστορικότερο Αφρικανό 
ηγέτη μετά τον Νέλσον Μαντέλα. Στην συζήτηση που συντόνισε η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου συμμετείχε επίσης ο Πρέσβης της Αλγερίας στην 
Ελλάδα, Dr. Noureddine Bardad-Daidj.
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Το δεύτερο τραπέζι διαλόγου αφορούσε «Το μέλλον της Φιλελεύθερης 
Δημοκρατίας», το οποίο συντόνισε η διευθύντρια του ΔΙΚΤΟΥ Δρ. Μαρίλη Μέξη  
με συμμετέχοντες τους: Sandro Gozi, πρ. υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Ιταλίας, Αριστείδη Χατζή, Καθηγητή Φιλοσοφίας Παν. Αθηνών & Steven 
Erlanger, διπλωματικό ανταποκριτή των New York Times.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο φόρουμ, η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. 
Διαμαντοπούλου συμμετείχε σε δύο ακόμη τραπέζια συζήτησης τα οποία 
αφορούσαν το μέλλον της Ελλάδας την δεκαετία 2020-2030 και την αξιοποίηση 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Η 
δ/ντρια του ΔΙΚΤΥΟΥ Μ. Μέξη συμμετείχε στην συζήτηση που διοργάνωσε η 
Διανέοσις για τις προκλήσεις της Ελλάδας μετά την κρίση.
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Συμμετοχή σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην ΚΟΡΕΑ για τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε με την πρόεδρο Α. Διαμαντοπούλου και την διευθύντρια Μ. 
Μέξη στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ τον Ιούνιο του 
2018 για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης. υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, του Πανεπιστημίου της Κορέας και του Κο-
ρεατικού Υπουργείου Δικαιοσύνης με την συμμετοχή εκπροσώπων πανεπιστημί-
ων, think tanks, φορέων και ιδρυμάτων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Με αφορμή 
την συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο, οι εκπρόσωποι του ΔΙΚΤΥΟΥ επισκέφθηκαν 
ερευνητικά ινστιτούτα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως το Korean Institute 
for Science and Technology και το Samsung Economic Research Institute ενώ 
συμμετείχαν και σε σύσκεψη με την κορεατική προεδρική επιτροπή για την 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση. 

http://todiktio.eu/index.php/activity/grafeio-typou/item/880-episkepsi-sto-megalytero-erevnitiko-institoyto-tis-koreas
http://todiktio.eu/index.php/activity/grafeio-typou/item/880-episkepsi-sto-megalytero-erevnitiko-institoyto-tis-koreas
http://todiktio.eu/index.php/activity/grafeio-typou/item/882-syskepseis-kai-synantiseis-me-kratikoys-foreis-kai-think-tanks-tis-koreas
http://todiktio.eu/index.php/activity/grafeio-typou/item/882-syskepseis-kai-synantiseis-me-kratikoys-foreis-kai-think-tanks-tis-koreas
http://todiktio.eu/index.php/activity/grafeio-typou/item/882-syskepseis-kai-synantiseis-me-kratikoys-foreis-kai-think-tanks-tis-koreas
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - REGGIO EMILIA (ΙΤΑΛΙΑ)

Το «Σχολείο Δημοκρατίας», ένα διήμερο συζητήσεων μεταξύ διαφορετικών γε-
νεών διοργανώθηκε για 4η χρόνια από το Προεδρείο των Σοσιαλιστών και Δημο-
κρατών του Ευρωκοινοβουλίου στο Πανεπιστήμιο της Ρέτζιο Εμίλια στην Βόρεια 
Ιταλία. Στην συνάντηση του Ιουνίου 2018 με θέμα «Μια συνεχής επανάσταση 
(αλλαγή) για τους πολλούς όχι για τους λίγους», συμμετείχε ως ομιλίτρια η πρό-
ερδος του ΔΙΚΤΥΟΥ  Άννα Διαμαντοπούλου.

BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Μ. Μέξη συμμετείχε ως συντονίστρια στο σεμινάριο για το ρόλο του blockchain 
στην προώθηση των στόχων του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγμα-
τοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2018 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη. 
Στο σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΟΗΕ για 
την Κοινωνική Ανάπτηξη στην Γενεύη, συμμετείχαν στελέχη διεθνών οργανισμών, 
ακαδημαϊκοί, και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από διάφορες χώρες.
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ΚΥΠΡΟΣ: η ΒΟΥΛΗ συζήτησε για την 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Το Κυπριακό Κοινοβούλιο, αφουγκραζόμενο τον παλμό της εποχής διοργάνωσε 
συνέδριο με θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις επιβαλλόμενες δράσεις, 
ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων, στους κρισιμότερους οικονομικούς και κοι-
νωνικούς τομείς. Τον Ιούνιο του 2018 στην αίθουσα «Κερύνεια» της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε συνέδριο επι-
κεντρωμένο στην επιρροή της τεχνολογικής επανάστασης στην «Οικονομία και 
Κοινωνία», στην Υγεία και στην Εκπαίδευση και τον πολιτισμό, στο οποίο κεντρική 
ομιλίτρια ήταν η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου.
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FES ATHENS: «PROGRESSIVE YOUTH ACADEMY»

Μετά από πρόσκληση του Friedrich-Ebert-Stiftung Athen το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε 
στην ακαδημαϊκή δράση «Progressive Youth Academy» που διοργάνωσε το FES 
Ελλάδας 15-17 Ιουνίου στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών. Ο Γιώρ-
γος Παπούλιας πραγματοποίησε εισήγηση για την «4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και το μέλλον της Εργασίας» παρουσιάζοντας την ερευνητική δουλειά που έχει 
γίνει στο ΔΙΚΤΥΟ τα τελευταία δύο χρόνια.

https://www.facebook.com/FESAthen/?fref=mentions
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ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (ΠΛΟΒΝΤΙΒ): ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ της 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

Το διήμερο 21-22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ) 
της Βουλγαρίας το πρώτο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνεται στην γειτονι-
κή χώρα στα πρότυπα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ που αφορού-
σε το ψηφιακό μέλλον, μέσα από την διαχείριση των δεδομένων, την τεχνη-
τή νοημοσύνη και την ρομποτική, στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας 
του ΔΙΚΤΥΟΥ για το 2018 καθώς και της πρόσφατης επίσκεψης της σε σημαντικά 
ερευνητικά κέντρα της Κορέας – χώρας που πρωτοπορεί στην αφομοίωση και αξι-
οποίηση των τεχνολογικών αλλαγών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΠΡΕΣΒΗ της ΚΟΡΕΑΣ στα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το ΔΙΚΤΥΟ είχε την τιμή να δεχθεί επίσκεψη τον Ιούνιο του 2018 από τον Πρέσβη 
της Ν. Κορέας στην Ελλάδα Σοσούκ ΛΙΜ. Σε συνέχεια της επίσκεψης κλιμακίου 
του ΔΙΚΤΥΟΥ σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ν. Κορέας, ο κ. ΛΙΜ εκδήλωσε προς 
την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου και την διευθύντρια Μαρίλη 
Μέξη την προθυμία του να συνεισφέρει στην περαιτέρω συνεργασία και ενδυνά-
μωση των σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ με τα ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα της 
χώρας του, ειδικά στο πεδίο των τεχνολογικών εξελίξεων και της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης.
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EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ του ΔΙΚΤΥΟΥ στην ΠΡΕΣΒΕΙΑ της ΚΟΡΕΑΣ 

Μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της Κορέας, αντιπροσωπία του ΔΙΚΤΥΟΥ απο-
τελούμενη από την πρόεδρο Α. Διαμαντοπούλου, την δντρια Μ. Μέξη και τους 
συνεργάτες Α. Πανούτσου και Γ. Παπούλια επισκεύθηκε την πρεσβεία της Κορέ-
ας στην Αθήνα όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές και τα επίπεδα της συνεργασίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ALBACH 2018

Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ η Α. Διαμαντοπούλου συμμετεί-
χε μαζί με ακαδημαϊκούς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Αυγούστου, ως διδάσκουσα στα ετήσια σεμινάρια Πολιτικής και 
Οικονομικής Επιστήμης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Albach (Διεθνές θερινό πανεπι-
στήμιο στο οποίο συμμετέχουν 800 φοιτητές και ιδρύματα από 92 χώρες) το οποίο 
διοργανώνεται στο Τιρόλο της Αυστρίας. Το φόρουμ του 2018 είχε τίτλο «Διαφο-
ρετικότητα και Ανθεκτικότητα των Θεσμών» (Diversity and Resilience).
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ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ: «QUO VADIS EUROPA?»

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο Α. Διαμαντοπούλου στο διεθνές συ-
νέδριο “Quo Vadis Europa?” στο Σανταντέρ της Ισπανίας τον Αύγουστο, το οποίο 
διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σανταντέρ όπου συζητήθηκε «η πολλαπλή 
κρίση στην Ευρώπη, σε έναν ήδη διαφορετικό κόσμο». Στο συνέδριο του Σαντα-
ντέρ η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υπουργό 
εξωτερικών της Ισπανίας Γιόζεπ Μπορέλ, ο οποίος είναι ο διοργανωτής και συμμε-
τείχε επίσης ως ομιλητής, ανάμεσα σε άλλους ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, στελέχη 
της Ε.Ε. και του ΟΗΕ από διάφορες χώρες του κόσμου. Επίσης η πρόεδρος του 
Δικτύου είχε συνεργασία με την Δήμαρχο της Σανταντέρ η οποία ανήκει στο ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο των έξυπνων πόλεων.  
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ στην ΥΓΕΙΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο του Econοmist για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της Υγείας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο στην Αθήνα. Στο συνέδριο παρενέβη με εισήγηση της η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥ-
ΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου και η επιστημονική συνεργάτιδα Δρ Δημόσιας Υγεί-
ας Εύη Χατζηανδρέου πραγματοποίησε εισαγωγική εισήγηση και συντόνισε δύο 
πάνελ συζητήσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στις ΗΠΑ με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου συμμετείχε τον Νοέμβριο σε ει-
δική επίσκεψη εργασίας στις ΗΠΑ, μαζί με μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, προέ-
δρων think tanks και καθηγητών του Χάρβαρντ και του Πρίνστον. Το ερευνητικό 
αντικείμενο της επίσκεψης αφορούσε την αλλαγή στην Εξωτερική πολιτική των 
ΗΠΑ (η οποία επηρεάζει κάθε σημείο του πλανήτη) και η υποκρισία των Διεθνών 
σχέσεων από κάθε πλευρά. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 
συνεργασίες της ομάδας με μερικά από τα μεγαλύτερα ινστιτούτα των ΗΠΑ, το 
Brookings και το Carnegie, το CSIS, το GMF (German Marshal Fund) και Hudson 
Institut, καθώς και με την Γερουσία (με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους). Στο 
πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση/συζήτηση με την πρ. 
Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλιν Ολμπράιτ.
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Ημερίδα του SIRIUS PROJECT για τις πολιτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε μαζί με την οργάνωση Solidarity Now στην ημερίδα του 
Ερευνητικού Προγράμματος SIRIUS-Project για το Προσφυγικό που πραγμα-
τοποιήθηκε στον Νοέμβριο. Η Μ. Μέξη, συντόνισε την συζήτηση στο 2ο πάνελ 
για τις πολιτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων στην Ελλάδα, στο οποίο συμμε-
τείχαν ως ομιλητές ο Βουλευτής Γιώργος Μαυρωτάς, η αντιπρόεδρος του PES 
Women Ζέφη Δημαδάμα, ο αντιδήμαρχος Θεσ/νικης Σπύρος Πέγκας, η εκπρό-
σωπος του Δήμου Αθηναίων Διονυσία Λαμπίρη και η εκπρόσωπος της Γεν. Δ/σης 
Μετανάστευσης της Ε.Ε. Αντωνία Ψύρρα.

https://www.facebook.com/SolidarityNow/?__tn__=K-R&eid=ARB6_OJrBf8zm4Ms8JSw7Ds99k7xcIL4Qz6WCDIZwEngujn_RnDtEfPXwJAy4PMt3XnbVOZp4gH74n2R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPBDxQ-jo-5Ci0gQF8qhLneiY2Plt5PJsckfgyMgJk7liJOshZzdbwUrM5im6An969Kx8rocLEKL0Hab7XzU35Busp_doG1pgs1kQvxOI8wdHVjozn_M-E-bzQwM65c5FfVIsy3k3xsbDgVK05s2wfZWe6M8-wltOq4kTioe9rNaUcemUq2iMusBNxumNsg-KK23pKJxs16CIqms4CgCULsi8
http://todiktio.eu/en/index.php/activities/projects/item/519-h2020-research-project-sirius
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με ΣΤΕΛΕΧΗ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ, 
με τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας Christian Bodewig και Nikos Schmidt. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα που 
αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για προσέλκυση επενδύσεων, τον ρόλο του τραπεζικού συστή-
ματος κ.α.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΔΙΚΤΥΟΥ στην ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ του FEPS

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην ετήσια συντονιστική συνάντηση όλων των οργανι-
σμών που είναι μέλη του FEPS. Η συνάντηση του Ιανουαρίου 2019 που πραγματο-
ποιήθηκε στις Βρυξέλλες, ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού μέσα από την συζήτηση 
και την αλληλεπίδραση των στελεχών του FEPS με τους διευθυντές και εκπρο-
σώπους των Think Tanks από όλη την Ευρώπη, καθορίστηκε η ατζέντα επάνω 
στην οποία θα επικεντρώσουν όλοι οι οργανισμοί τις δράσεις τους ενόψει των 
κρίσιμων επερχόμενων Ευρωεκλογών. Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο Γ. Παπούλιας.
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5ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο 5ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας όπου 
κορυφαίοι επιστήμονες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου σε Ελλάδα και τη Σουηδία με 
ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, συζήτησαν με-
ταξύ τους και με το κοινό, επιχειρώντας να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 
προβλήματα της ψηφιοποίησης καθώς και να οριοθετήσουν τη θέση της Ελλάδας 
στο χάρτη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. 
Διαμαντοπούλου ήταν κεντρική ομιλήτρια.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ: 100 ΧΡΟΝΙΑ από την ΓΕΝΝΗΣΗ του ΚΑΡΛ ΣΜΙΤ

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε ως ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό συνέδριο που 
διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο στο Αμβούργο με αφορμή την επέτειο των 100 
χρόνων από την γέννηση του Γερμανού πολιτικού και Καγκελάριου Καρλ Σμιτ, με 
θέμα «Το πως θα μείνει η Ευρώπη ενωμένη». Στο περιθώριο του συνεδρίου η 
πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ συνομίλησε με τον Γερμανό Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
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Συνέδριο ECONOMIST: ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο του Economist για τους Νέους με τίτλο 
«ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» τον Μάρτιο στο Ξενοδοχείο 
Grand Hyatt Athens. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου συμμετεί-
χε στο εναρκτήριο πάνελ του συνεδρίου με την συμμετοχή ακόμα του Υπουργού 
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, της τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ Νίκης Κεραμέως, του 
επικεφαλής του γραφείου της ΕΕ στην Αθήνα Γιώργου Μαρκοπουλιώτη και του 
Πρύτανη του Κολεγίου ALBA Κώστα Αξαρλόγλου. Την συζήτηση συντόνισε ο δη-
μοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου.

ΗΜΕΡΙΔΑ για τις επιπτώσεις των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Διευθύντρια του ΔΙΚΤΥΟΥ Μαρίλη Μέξη συμμετείχε ως συντονίστρια στο πρώ-
το πάνελ της Hμερίδας «Πλαστικά μιας χρήσης. Σήμερα κανόνας, αύριο εξαίρε-
ση» την οποία διοργάνωσαν το Ίδρυμα Αθ. Λασκαρίδη και το Δίκτυο Συνεργασίας 
για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τον Μάιο στην Αθήνα. Στο συγκεκριμένο πάνελ για 
τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις εθνικές προκλήσεις, συμμετειχαν ο Υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Δημαράς, οι Ευρωβουλευτές Μαρία Σπυρά-
κη και Μιλτιάδης Κύρκος και ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ του ΔΙΚΤΥΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 
ΟΠΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

Το ΔΙΚΤΥΟ διοργάνωσε από κοινού με τον ΟΠΕΚ Κύπρου, τον Μάιο στην Λευ-
κωσία, εκδήλωση με θέμα τις Ευρωεκλογές, στο οποίο ήταν κεντρική ομιλήτρια 
η πρόεδρος Α. Διαμαντοπούλου. Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο νησί σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την περιοχή, η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ πραγματοποίη-
σε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους του πολιτικού 
κόσμου όπως τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, τον πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και το διακεκριμένο Ακαδημαϊκό και πρ. υποψήφιο 
πρόεδρο της Δημοκρατίας Σταύρο Μαλά. Την πολύπλευρη επίσκεψη της αντι-
προσωπίας του ΔΙΚΤΥΟΥ στην Λευκωσία συντόνισε η υπεύθυνη διοικητικής οργά-
νωσης του ΔΙΚΤΥΟΥ Αθηνά Πανούτσου. 
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11ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην ΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε μέσω της προέδρου Άννας Διαμαντοπούλου στο 11ο Ευ-
ρωπαϊκό Οικονομικό Συνέδριο που διοργανώθηκε τον Μάιο στην πόλη Κατοβί-
τσε της Πολωνίας. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε κυρίως στην σημασία 
των start up επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή προοπτική των ευρωπαϊκών χωρών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΔΙΚΤΥΟΥ στην ΗΜΕΡΙΔΑ του (ILO) στην ΓΕΝΕΥΗ 
για το ΜΕΛΛΟΝ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Το ΔΙΚΤΥΟ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα 
για το μέλλον της εργασίας που εκπονείται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
ILO και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, συμμετείχε στην ημερίδα που διοργανώθηκε τον 
Μάιο στην έδρα του ILO στην Γενεύη. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Ά. Διαμαντοπού-
λου πραγματοποίησε παρέμβαση στην ημερίδα και η διευθύντρια Δρ. Μ. Μέξη, 
παρουσίασε σε εισήγηση της τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ερευνητικού 
προγράμματος που αφορούν την Ελλάδα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – GUY RIDER

Στο περιθώριο της ημερίδας δόθηκε η ευκαιρία για μια κατ΄ιδίαν συνάντηση της 
προέδρου του Δικτύου Α. Διαμαντοπούλου με τον Γενικό Διευθυντή του ILO (Διε-
θνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη) Guy Rider.
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Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΔΙΚΤΥΟ συνεργάζεται και αναλαμβάνει από κοινού δράσεις με ελληνικούς,  ευ-
ρωπαικούς και παγκόσμιους φορείς για την προώθηση των σκοπών του και την 
ενίσχυση της ευρωπαικής συνείδησης.

!
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Εκδηλώσεις 

Εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Στον κατάμεστο και φιλόξενο χώρο του PUBLIC CAFÉ στην πλατεία Συντάγματος, 
το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε τον Μάιο του 2018 ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση 
σχετικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες, με αφορμή 
την κυκλοφορία του 2ου βιβλίου του ΔΙΚΤΥΟΥ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 
Συμμετείχαν ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος από την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
ο Χρήστος Καρράς από τον χώρο του πολιτισμού, ο Χάρης Καρώνης από τον τομέα 
της επιχειρηματικότητας και ο συγγραφέας της έκδοσης του ΔΙΚΤΥΟΥ Γ. Μαστρο-
γεωργίου ενώ εισαγωγική τοποθέτηση πραγματοποίησε η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ 
Α. Διαμαντοπούλου.

Μια ξεχωριστή στιγμή για το ΔΙΚΤΥΟ 

Σε μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή για το 
ΔΙΚΤΥΟ βραβεύθηκε η διοικητική “ατμομηχα-
νή” μας Αθηνά Πανούτσου. Με αφορμή την συ-
μπλήρωση 5 ετών λειτουργίας, η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου της απένειμε το 
συμβολικό βραβείο για την εργατικότητα, την ορ-
γανωτικότητα, την προσφορά και την αφοσίωση 
στο ΔΙΚΤΥΟ.
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4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
(FINTECH)

Το Δίκτυο συνεχίζοντας την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων σχετικά με την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση, διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο Πρόγευμα Εργασίας, με 
θέμα τις εξελίξεις στην χρηματοοικονομική τεχνολογία (FINTECH) από την 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση.. Στο πρόγευμα εργασίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η 
μελέτη των καθηγητών κ.κ. Γιώργου Δουκίδη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και Παναγιώτη Κουρουθανάση (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για τον ταχέως αναπτυσσό-
μενο κλάδο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FINTECH) Στην συζητήση πα-
ρενέβησαν: Ο κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου - Σύμβουλος Ψηφιακής Καινοτομίας, 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της DISC AE. Η κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου - 
Σύμβουλος Πληροφορικής του Διοικητή της ΤτΕ και από την Γενεύη (μέσω βίντεο) 
η κυρία Εφη Πυλαρινού Διεθνής Σύμβουλος για θέματα Fintech. Η Μ. Μέξη συ-
ντόνισε τον διάλογο ενώ εισηγητική τοποθέτηση πραγματοποίησε η πρόεδρος του 
ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου.
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ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Το ΔΙΚΤΥΟ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) διοργάνωσαν τον Σεπτέμβριο 
Ημερίδα με θέμα «Τουρισμός και 4η Βιομηχανική Επανάσταση». Η ημερίδα, η 
οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Περικλή Λύτρα, φιλοξενήθηκε 
στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Περικλής Λύτρας, 
με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο επί τουριστικών θεμάτων, ήταν ένα 
από τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην ίδρυση του Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση 
χαιρέτησαν ο ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κωνσταντίνος Μουτζούρης και η 
πρόεδρους του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου. Εισαγωγικό χαιρετισμό απήυθυνε 
εκ μέρους της οικογένειας Λύτρα ο γιός του εκλιπόντος, Νίκος Λύτρας. Εισηγήσεις 
πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου, των επιχειρή-
σεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.



40

Το
 Δ

ΙΚ
Τ

Υ
Ο

   
Α

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
ΣΜ

Ο
Σ 

20
18

-2
0

19

Greece Forward IV: «Εγρήγορση και συναίνεση, για να μην χάσει 
η Ελλάδα το τρένο της ψηφιακής εποχής»

Το ετήσιο διεθνές Συνέδριο «Greece Forward» που διοργάνωσαν για 4η συνεχόμε-
νη χρονιά από κοινού το ΔΙΚΤΥΟ και το FEPS, συγκέντρωσε μερικούς από τους πιο 
ενδιαφέροντες ομιλητές σχετικά με τα ζητήματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, της ψηφιοποίησης, της οικονομίας του διαμοιρασμού (Gig Economy), των νέων 
μορφών εργασίας και παραγωγής, της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων. 
Το συνέδριο τίμησε για μια ακόμη χρονιά με εισήγησή του ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ενώ συμμετείχαν επίσης με χαιρετισμό ο αν. 
Υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας, και ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλα-
γής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Εισαγωγικούς χαιρετισμούς πραγματοποίησαν η 
πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου και ο Γ. Γραμματέας του Feps E. Stetter. 

Στα τραπέζια διαλόγου φιλοξενήθηκαν αρκετοί ομιλητές σε δύο κύριες θεματικές 
ενότητες:

1. «Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Μετάβαση: Τεχνητή Νοημοσύνη, Καινοτομία, 
Ιδιωτικότητα», η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ο καθηγητής ΕΚΠΑ Σέργιος Θε-
οδωρίδης, ο υπεύθυνος Κυβερνητικών συνεργασιών της Microsoft για την 
Ανατολική Ευρώπη Ευάγγελος Χρυσαφίδης, ο συνεργάτης του FEPS Justin 
Nogarede και ο δικηγόρος και ιδρυτής του douleutaras.gr Ανδρέας Παπακων-
σταντίνου. 

2. «Το Μέλλον της Eργασίας που Θέλουμε: Αυτοματοποίηση, Gig Economy 
και το Δικαίωμα στην Αξιο-πρεπή Απασχόληση», ο ευρωβουλευτής Μίλτος 
Κύρκος, η καθηγήτρια του Sussex Jacqueline O’Reilly, o Ιδρυτής & CEO της 
Beat Νίκος Δρανδάκης, ο Γενικός Δντης του ΣΕΒ Άκης Σκέρτσος - το επιστη-
μονικό στέλεχος του ILO Maria-Marta Travieso και η διευθύντρια του ΔΙΚΤΥ-
ΟΥ Mαρίλη Μέξη. Την συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής Περιεχομένου της 
ΔιαΝεοσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος.
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«Κρίση των παραδοσιακών πολιτικών και νέοι διαχωρισμοί – Η άνθηση 
του λαϊκισμού»

Το ΔΙΚΤΥΟ διοργάνωσε τον Δεκέμβριο εκδήλωση - συζήτηση με τίτλο: «Κρίση 
των παραδοσιακών πολιτικών και νέοι διαχωρισμοί – Η άνθηση του λαϊκισμού». 
Με την συμμετοχή εκατοντάδων φίλων του ΔΙΚΤΥΟΥ, οι καθηγητές Στάθης Κα-
λύβας, Νίκος Μαραντζίδης και Νικόλας Σεβαστάκης και ο γενικός διευθυντής 
της MRB Δημήτρης Μαύρος, σε μια συζήτηση που συντόνισε η πρόεδρος του ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ Α. Διαμαντοπούλου ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά τα ζητήματα των 
σύγχρονων πολιτικών διαχωρισμών, των αιτιών τροφοδοσίας και άνθησης του λα-
ϊκισμού, των πιθανών τρόπων αντιμετώπισης και των ευρύτερων πολιτικών ανα-
κατατάξεων όπως διαμορφώνονται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στην συζήτηση 
παρενέβησαν ακόμα οι καθηγήτριες Βασιλική Γεωργιάδου, Βάσω Κιντή και ο κα-
θηγητής Αριστείδης Χατζής ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις από το κοινό.
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«Μπορούμε τελικά; ή αμετανόητοι πορευόμαστε ξανά προς το 2009;»

Στο πλαίσιο ενός κύκλου εργασίας για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού και την κρί-
ση της δημοκρατίας, το ΔΙΚΤΥΟ διοργάνωσε τον Μάρτιο εκδήλωση με τίτλο  «Μπο-
ρούμε τελικά; ή αμετανόητοι πορευόμαστε ξανά προς το 2009;». Στο πάνελ της 
εκδήλωσης συμμετείχαν ο Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας, ο Δημήτρης Και-
ρίδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Παν/μιο, ο Γιώργος Κτιστάκης, Ει-
σαγγελέας Εφετών, ο Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών, Οικ. Παν/μιο Αθηνών ενώ την ευθύνη του συντονισμού της 
συζήτησης είχε η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ.  Μετά το πέ-
ρας του κύκλου των τοποθετήσεων και πριν την έναρξη του διαλόγου με το κοινό, 
πραγματοποίησαν παρεμβάσεις και σχολιασμό ο Αντώνης Τριφύλλης, πρώην στέ-
λεχος της ΕΕ, ο Δημήτρης Τσιόδρας, δημοσιογράφος και ο Γιώργος Φλωρίδης, 
Δικηγόρος, πρώην υπουργός. 



Προγράμματα

Ερευνητικό πρόγραμμα για την gig economy 

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετέχει με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Εργασίας (ILO) σε μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για την gig economy και 
τις νέες μορφές απασχόλησης που δημιουργεί η τεχνολογία. Η όλο και εντεινόμενη 
ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει δημιουργήσει νέες μορφές εργασίας με ουσια-
στικό αντίκτυπο στην απασχόληση και τη διαδικασία της παραγωγής. Ο όρος “gig 
economy”, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει το καθεστώς λει-
τουργίας εταιριών όπως η Uber, η Amazon Flex, η TaskRabbit κι η AirBnB, οι οποίες 
εφαρμόζουν μορφές απασχόλησης προσωρινές και βραχυπρόθεσμες. Το ΔΙΚΤΥΟ, 
είναι το μόνο ελληνικό think tank που συμμετέχει στην ομάδα πανεπιστημίων και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα παρουσιάσει στοχευόμενες προτάσεις πολιτικής 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννά η gig οικονομία, 
τον επόμενο χρόνο. Η έρευνα θα ακολουθήσει ένα μοντέλο συγκριτικής διακρα-
τικής μελέτης του παραδείγματος της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν στις 
συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία του 2019 
(2019 International Labour Conference), την σύνοδο κορυφής του ILO “Future of 
Work Initiative”. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τους παρακάτω εταίρους:

Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Συντονιστικός Οργανισμός) - Ελβετία
Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη - Ελλάδα
Πανεπιστήμιο του Siegen - Γερμανία
Glasgow Caledonian University - Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) (Συνεργαζόμενος εταίρος)

Με τη χρηματοδότηση:

Η2020 SIRIUS

Το DIKTIO συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του μεγάλου ερευνητικού προ-
γράμματος «H2020 SIRIUS: Δεξιότητες και ενσωμάτωση των μεταναστών Προ-
σφύγων και αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας» Το SIRIUS είναι 

ένα έργο που διοργανώνεται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία 
πανεπιστημίων και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, 
τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ελβετία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Προγεύματα Εργασίας (Working Breakfast)

Για μια ακόμα χρονιά το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε μια από τις πιο διαδεδομένες 
δράσεις του, τα προγεύματα εργασίας (working breakfast). Οι προσκεκλημένοι, 
επιφανείς προσωπικότητες διεθνούς φήμης, αναπτύσσουν μια θεματική σε ένα 
στρογγυλό τραπέζι αποτελούμενο από εγχώριες προσωπικότητες του πολιτικού, 
ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου, η δράση των οποίων 
σχετίζεται με τον καλεσμένο.

ΜΑΪΟΣ 2018: Χρήστος Στυλιανίδης

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και τα 5 χρόνια λειτουργίας του ΔΙΚΤΥΟΥ, 
προσκεκλημένος ήταν ο Κύπριος Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης. 
Ο κ. Στυλιανίδης και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το 
μέλλον της Ένωσης, τις γεωπολιτικές προκλήσεις της ευρύτερης περιοχής μας, τις 
σχέσεις με τις ΗΠΑ και τις εξελίξεις στη Ν.Α. Μεσόγειο. Η συζήτηση διεξήχθη στα 
γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: Henning Kagermann

Καλεσμένος του ΔΙΚΤΥΟΥ για Πρόγευμα Εργασίας ήταν τον Ιούλιο του 2018 ο Γερ-
μανός καθηγητής Δρ. Henning Kagermann, Πρόεδρος της Γερμανικής Ακαδημί-
ας Επιστήμης και Μηχανικής (Acatech) και Διεθνής Εκπρόσωπος της Πλατφόρμας 
Industry 4.0. Στην διοργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχε και η «Ελληνική Πα-
ραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με δεδομένο ότι η οργά-
νωση της Πλατφόρμας Industry 4.0 στη Γερμανία ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις 
της «βαριάς βιομηχανίας». Στην αρκετά αναλυτική τοποθέτηση του ο καθηγη-
τής Kagermann εξήγησε στους παραβρισκόμενους πως η γερμανική πλατφόρμα 
Industry 4.0 ενώνει και συντονίζει σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όλους 
τους εμπλεκόμενους παράγοντες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε μια κεντρι-
κή στρατηγική για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Εκ μέρους των συνδιοργανω-
τών, παρέμβαση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής» Μιχά-
λης Στασινόπουλος. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Aslı Aydıntaşbaş

Σε Πρόγευμα Εργασίας του ΔΙΚΤΥΟΥ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
think tank ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας European Council on 
Foreign Relations (ECFR) ήταν προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια η Τουρκάλα 
δημοσιογράφος και σύμβουλος πολιτικής του ECFR κυρία Aslı Aydıntaşbaş. Στην 
εισήγησή της επικεντρώθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής στην περιοχή των Βαλκα-
νίων και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τον νέο ρόλο της Τουρκίας στο διαμορ-
φούμενο και ασταθές διεθνές περιβάλλον. Τη συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόεδρος 
του  ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννος Λιβανός.
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Το ΔΙΚΤΥΟ στον ΤΥΠΟ

Οι δράσεις, οι εκδόσεις, οι εκδηλώσεις καθώς και τα πρόσωπα του ΔΙΚΤΥΟΥ απο-
τελούν σταθερό μέρος της θεματολογίας και πηγή πληροφόρησης και αναπαρα-
γωγής αρκετών των ΜΜΕ:
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Αθ. Διάκου 20 & Συγγρού 1
117 43 Αθήνα,
Τηλ: +30 210 9247814
info@todiktio.eu
www.todiktio.eu
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