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ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ με ελπίδα και πίστη 
ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στον αγώνα 

για μια Ελλάδα που ονειρευόμαστε.

ΧΤΙΣΑΜΕ με δουλειά και γνώση 
ανοίγοντας με τόλμη δύσκολα ζητήματα 

και προτείνοντας λύσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σε νέα συναρπαστικά πεδία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους όσους μας ενθάρρυναν, 
μας υποστήριξαν υλικά και ηθικά, 

μας έκριναν καλοπροαίρετα και δημιουργικά.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

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

Το ΔΙΚΤΥΟ στοχεύει στην επεξεργασία εφικτών προτάσεων και καινοτόμου πο-
λιτικής στους τομείς της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του ελληνικού παραγωγικού 
μοντέλου και των ρευμάτων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα το διεθνές περι-
βάλλον 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: Μαρίλη Μέξη

Συνεργάτες:

Γιώργος Παπούλιας - Πολιτικός Επιστήμονας

Αθηνά Πανούτσου - Υπεύθυνη Διοίκησης

Ανθή Σουλιτσιώτη - Οικονομολόγος

Εύη Χατζηανδρέου - Δρ. Δημόσιας Υγείας

Βασίλης Γαβαλάς - Διεθνείς Σχέσεις

Λυδία Βαιοπούλου - Ευρωπαϊκές Σπουδές

Ελένη Γκρίνγουδ - Ερευνήτρια, Κοινωνική Επιστήμονας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ρούλα Μπικίδου - Γερμανία

Γιάννης Νάστος - Λουξεμβούργο

Χρήστος Αλεξάκης - Γαλλία

Γιώργος Γεωργακόπουλος - Βρυξέλλες
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ii. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το ΔΙΚΤΥΟ επικεντρώνει όλες τις δράσεις και εκδόσεις του για το 2018 
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο πλαί-
σιο αυτού του προγραμματισμού, λαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες 
που σκοπό έχουν αφενός να πληροφορήσουν και να αφυπνήσουν για τις 
επερχόμενες εξελίξεις, ιδιαίτερα στους χώρους της οικονομίας, της παρα-
γωγής, της εργασίας και της εκπαίδευσης κι αφαιτέρου να συνεισφέρουν 
στην δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου προετοιμασίας και προσαρμογής 
στην νέα εποχή και της απαιτήσεις της.

Πλαίσιο δράσεων:

§ Έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» 
(Γ. Μαστρογεωργίου, Αθήνα 2017) – Προετοιμασία νέας μελέτης εντός του 
2018

§ Σύσταση «επιτροπής σοφών» με διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες – ει-
δικούς σε θέματα τεχνολογιών

§ Διοργάνωση τραπεζιού συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με 
θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση

§ Έναρξη του θεσμού «Young Digital Leaders» με στόχο την ανάδειξη και βρά-
βευση των 10 πιο δραστήριων διακεκριμένων Ελλήνων στις ψηφιακές δρα-
στηριότητες κάτων των 40 ετών

§ Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου 
Τομέα

§ Συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και το Πανεπιστήμιο της Γε-
νεύης στην εκπόνηση μελέτης για την GIG Economy και τις νέες μορφές απα-
σχόλησης 

§ Αφιέρωση του Διεθνούς Συνεδρίου Greece Forward IV στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση

§ Πραγματοποίηση ανά τακτά διαστήματα, ανοιχτών συζητήσεων μέσω 
Facebook Live, με προσκεκλημένους ειδικούς σε θέματα τεχνολογικής εξέ-
λιξης και επεξήγησης των χαρακτηριστικών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης.  
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Δημοσιεύσεις (Μελέτες - Αναλύσεις - Έρευνες)

Βιβλίο: ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τίτλος Βιβλίου: «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» 
Συγγραφέας: Γιάννης Μαστρογεωργίου 
Εισαγωγή: Άννα Διαμαντοπούλου 
Σελίδες: 49 
Έκδοτης: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μια έκδοση που ΔΙΚΤΥΟΥ που εισάγει τους ενδιαφερόμενους στις έννοιες, την επιρροή 
και τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε 
βασικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και καθημερινότητας. Διατίθεται 
από την ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
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Βιβλίο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 
- ΙΣΡΑΗΛ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Τίτλος Μελέτης: «Ελλάδα - Ισραήλ - Ολλανδία: Σύγκριση μοντέλων Αγροτικής 
Ανάπτυξης» 

Συγγραφέας: Δρ. Ιωάννης Ελ. Δούκας 

Εισαγωγή: Άννα Διαμαντοπούλου 

Πρόλογος: Παναγιώτης Σταμπουλίδης 

Σελίδες: 65 

Έκδοτης: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μελέτη του ΔΙΚΤΥΟΥ με διαφωτιστικά στοιχεία και συγκριτική ανάλυση σχετικά με τα 
μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζουν τρεις χώρες παρόμοιας έκτασης αλλά 
με τεράστιες διαφορές και αποκλήσεις στα αποτελέσματα. Διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Έκδοση: ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΛΕΞΕΩΝ του προγράμματος idea 

Το ΔΙΚΤΥΟ, αξιοποιώντας την συλλογή λέξεων που αποθησαυρίστηκαν από το 
Πρόγραμμα IDEA, προχώρησε στην έκδοση ενός «θησαυρού λέξεων» με κοινή 
ινδοευρωπαϊκή ρίζα και τις σχετικές επεξηγήσεις, υπό την επιστημονική επιμέλλια 
του καθηγητή γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρ. Χαραλαμπάκη. Η 
έκδοση προσφέρεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την σελίδα του προ-
γράμματος www.idea4europe.eu. σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά και ιταλικά).

file:///Volumes/Fotolio%20Atelier%20Files/2018/%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%91%20%ce%94%ce%99%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%9f%ce%a5-%ce%a4%ce%9f%20%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%a4%ce%a5%ce%9f/%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3%202017-2018/ 


Έκδοση: Α’ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
                  του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το ΔΙΚΤΥΟ, στο πλαίσιο των δράσεων του για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και την νέα Ψηφιακή Εποχή, δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2018 την πρώτη τριμη-
νιαία έκθεση του «Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου 
Τομέα» με στοιχεία του Α’ Τριμήνου. Η έκθεση θα επικαιροποιείται κατά διαστή-
ματα, παρουσιάζοντας την πρόοδο και τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της 
Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από επι-
μέρους κυβερνητικούς φορείς. Συντονιστής της δράσης είναι ο κ. Νότης Παρα-
σκευόπουλος. 

17
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Ανάλυση: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Διεξοδική ανάλυση της Βιργινίας Τζώρτζη, Δ.Ν., Ειδικής Επιστήμονα Νομικής 
Δ.Π.Θ., Ερευνήτριας ΚΔΕΟΔ, σχετικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και τον νέο Γενικό Κανονισμό της ΕΕ.

Ανάλυση: ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάλυση του Γιάννη Μαστρογεωργίου, σχετικά με το νέο τοπίο που διαμορφώ-
νεται στην Οικονομία, την παραγωγή και την εργασία μέσα από την ανάπτυξη της 
Τεχνητής Νοημοσύνης.



19

Μελέτη: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΜΕΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙO 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ

Ο Γιώργος Παπούλιας προσεγγίζει το φαινόμενο της «μετά-αλήθειας» (post 
truth) και της διασποράς ψευδών ειδήσεων (fake news) μέσω διαδικτύου, ως ερ-
γαλείων ενίσχυσης του λαϊκισμού. 

Μελέτη: Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Ευρώπη απέναντι στη διπλή πρόκληση της λειτουργικότητας και της ενίσχυσης 
της δημοκρατικής και ισότιμης συμμετοχής των Κρατών Μελών, είναι ο τίτλος 
του νέου policy paper του Γιάννη Μαστρογεωργίου. 
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Policy Brief:  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ της ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

Policy Brief του Γιάννη Μαστρογεωργίου και του Βασίλη Γαβαλά επ’ αφορμή του 
Συνεδρίου Ασφαλείας του Μονάχου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ;

Ανάλυση του Τάκη Αναστόπουλου (τ. Αντιπροέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ) σχετικά με τις 
εξελίξεις του δημοσψηφίσματος «απόσχισης» της Καταλονίας από την Ισπανία.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

Ανάλυση του Τάκη Αναστόπουλου σχετικά με την πορεία της Γαλλίας υπό την 
διακυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν.

SILVER ECONOMY - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου περιγράφει το μέλλον των οικονομικών και εργασι-
ακών δραστηριοτήτων γύρω από την φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων, ενόψει 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και των δημογραφικών συνθηκών που επι-
κρατούν.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάλυση του Τάκη Αναστόπουλου σχετικά με Δημοσία Διοίκηση στην Ελλάδα και  
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και το 
αντίστοιχο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο.

Ανάλυση: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ;

Μια εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την διακίνηση και συσσώρευση δεδομέ-
νων και την Μηχανική Μάθηση. Του Γιάννη Μαστρογεωργίου.
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Ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου με αφορμή τη συζήτηση για το άνοιγμα των κατα-
στημάτων τις Κυριακές παρουσίασε ανάλυση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, τις 
προεκτάσεις της λειτουργίας των καταστημάτων για την οικονομία, τους εργαζό-
μενους και τη ζωή στις πόλεις.

Έρευνα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Π ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Το ΔΙΚΤΥΟ πραγματοποίησε δημοσκοπική έρευνα από κοινού με το Ινστιτούτο Π 
τετράγωνο, με αφορμή τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είχε δρομολογήσει η κυ-
βέρνηση στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Έρευνα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΦΑΤΙΚΟ ΤΟ «ΝΑΙ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «IDEA» χρηματοδοτούμενο απο το Erasmus+ Jean 
Monnet πρόγραμμα, το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη σε συνεργασία με το MAD (τον μεγαλύτερο ελληνικό Όμιλο μουσικών 
μέσων) πραγματοποίησε διαδικτυακή έρευνα (χρονικό διάστημα: 22/02/2017-
31/03/2017) σε νέους ηλικίας 16-25 ετών στην οποία συμμετείχαν 1.173 νέοι από 
όλη την Ελλάδα.
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Διεθνής Παρουσία - Συμμετοχές

TO ΔΙΚΤΥΟ στο DELPHI ECONOMIC FORUM
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Δύο τραπέζια διαλόγου διοργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ στο διεθνούς κύρους Delphi 
Economic Forum ΙΙΙ (2018). Συγκεκριμένα, στο 1ο τραπέζι (Παρασκευή) 
συζητήθηκαν ζητήματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της προετοιμασίας 
των οικονομιών και των κοινωνιών προκειμένου να οργανώσουν και να υποδεχθούν 
τις μεγάλες αλλαγές αλλά και όλοι οι προβληματισμοί γύρω από όλους τους 
τομείς που επηρεάζονται από την νέα τεχνολογική εποχή. Στο 2ο τραπέζι (Σάββατο) 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η συγκριτική μελέτη του ΔΙΚΤΥΟΥ για τα μοντέλα 
αγροτικής ανάπτυξης Ολλανδίας - Ισραήλ - Ελλάδας, με εκπροσώπους-ειδήμονες 
από κάθε χώρα, όπου τέθηκαν με αριθμητικά στοιχεία τόσο τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα του κάθε μοντέλου, οι καλές πρακτικές και οι δυνατότητες 
αφομοίωσής τους από τον ελληνικό αγροτικό κόσμο αλλά και η προετοιμασία για 
την ..ψηφιακή διείσδυση της νέας εποχής στην γεωργική παραγωγή.

file:///Volumes/Fotolio%20Atelier%20Files/2018/%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%91%20%ce%94%ce%99%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%9f%ce%a5-%ce%a4%ce%9f%20%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%a4%ce%a5%ce%9f/%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3%202017-2018/ 
file:///Volumes/Fotolio%20Atelier%20Files/2018/%ce%91%ce%9d%ce%9d%ce%91%20%ce%94%ce%99%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%9f%ce%a5-%ce%a4%ce%9f%20%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%a4%ce%a5%ce%9f/%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3%202017-2018/ 
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Εκπροσώπηση του ΔΙΚΤΥΟΥ σε FORUM ΤΟΥ EUROPEAN MOVEMENT 
INTERNATIONAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠ

Tο ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε μετά από πρόσκληση του European Movement 
International, στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 15-16 
Φεβρουαρίου 2018 με τίτλο «48 Hours for Democracy». Ο ελληνικό think tank 
εκπροσώπησαν μεταξύ δεκάδων αντιπροσώπων από όλες τις χώρες της ΕΕ οι 
συνεργάτες Γιώργος Παπούλιας και Βασίλης Γαβαλάς.
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Στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Foundation for 
European Progressive Studies (FEPS), του ιδρύματος-ομπρέλα των προοδευτικών 
ιδρυμάτων και think tanks της Ευρώπης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 
Βρυξέλλες στις 29 Ιανουαρίου, συμμετείχε το ΔΙΚΤΥΟ ως μέλος του FEPS. Το 
ελληνικό think tank εκπροσώπησε ο διευθυντής Γιάννης Μαστρογεωργίου.
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Eνημερωτική αποστολή ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Την Τουρκία επισκέφτηκε η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, συμ-
μετέχοντας μαζί με ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών, διπλωματών, 
εκπροσώπων Think Tanks και δημοσιογράφων διεθνών σχέσεων από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, σε ειδική ενημερωτική επίσκεψη από τις 9 
έως τις 12 Ιανουαρίου, την οποία διοργάνωσαν από κοινού το Ίδρυμα Robert Bosh, 
το Center for Liberal Studies και το ΔΙΚΤΥO.
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Λισσαβόνα: Συνεδρίαση του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ FEPS 

To ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
FEPS και στις εργασίες του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος (PES) που πραγματοποιήθηκαν κατά σειρά στην Λισσαβόνα από τις 30/11 έως 
τις 2/12 2017.

Ετήσια συνάντηση «STATE OF EUROPE»

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσωπήθηκε για μια ακόμη χρονιά στην ετήσια συνάντηση «State 
of Europe» του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Think Tank «Friends of Europe», το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 11-12 Οκτωβρίου 2017.
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Διεθνές συνέδριο «THESSALONIKI SUMMIT» 2017

Στο διεθνές συνέδριο «Thessaloniki Summit» 2017, το οποίο πραγματοποιείται 
στην Θεσσαλονίκη το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στην ενότητα 
που αφορούσε τις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, συμμετείχε ως 
ομιλίτρια η Άννα Διαμαντοπούλου.

Εκδήλωση-διάλεξη στο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Εκδήλωση με τίτλο «Η ανάγκη ενός κοινού μέλλοντος σε έναν απρόβλεπτο κό-
σμο», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της έναρξης του 
προγράμματος B-in-EU (Jean Monnet Module), στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλά-
δος (Deree), με την συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ.
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά το ΔΙΚΤΥΟ στο Ετήσιο Συνέδριο 
«M100 SANSSOUCI COLLOQUIUM» 

Το Δίκτυο συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Ετήσιο Συνέδριο «M100 
Sanssouci Colloquium» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ποτσδαμ της Γερ-
μανίας, με στόχο να ενδυναμώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς, την πολυφωνία 
και ελευθερία του λόγου μέσα από τον διάλογο μεταξύ εκπροσώπων ΜΜΕ και 
πολιτειακών παραγόντων. Η φετινή συνεδρίαση πραγματοπήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2017 είχε τίτλο «Δημοκρατία ή Απολυταρχία; Η αναγέννηση στων σκοτεινών 
δυνάμεων» και το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο διευθυντής Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Διεθνές Φόρουμ RICHARD VON WEIZSÄCKER του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ BOSCH

Για 3η χρονιά η Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στο ετήσιο Διεθνές Φόρουμ 
της Robert Bosch Academy «Richard von Weizsäcker» που διεξάγεται σε διά-
φορες πόλεις της Γερμανίας κάθε φθινόπωρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
ΔΙΚΤΥΟΥ με το Ίδρυμα Robert Bosch.
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Πρόγευμα Εργασίας με τους ΠΡΕΣΒΕΙΣ της ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε σε πρόγευμα εργασίας των πρέσβεων των χωρών της Λατ. 
Αμερικής και μελών της CELAC, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ελ-
λάδα και την Ευρώπη την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.  

FEPS: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο Διεθνές Συνέδριο #Refugeeswelcome που διοργάνωσαν από κοινού το FEPS, 
το Global Progressive Forum και το SOLIDAR τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη για 
την προσφυγική κρίση και τον τρόπο που την αντιμετωπίζει η Ελλάδα, συμμετείχε 
το ΔΙΚΤΥΟ.
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17ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ της AUTEX

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Κλωστοϋφαντουργίας, άνοιξε με την ομιλία της Άννας Δι-
αμαντοπούλου με τίτλο: «Η καινοτομία και παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας: 
οδηγός για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης». Το 17ο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Κλωστοϋφαντουργίας της AUTEX (της Ενωσης Πανεπιστημίων με εξειδικευ-
μένα στον τομέα αυτόν τμήματα-Association of Universities for Textiles) πραγμα-
τοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 στην Κέρκυρα.
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Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του SPD κ. THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL, 
στα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο αντιπρόεδρος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος – SPD κ. Thorsten 
Schäfer-Gümbel επισκέφθηκε τον Απρίλιο του 2017 τα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ. Τον 
κ. Schäfer-Gümbel συνόδευε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιδρύματος 
Friedrich Ebert στην Ελλάδα κ. Χρήστος Κατσιούλης.
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Διεθνής Συνεργασίες

Το ΔΙΚΤΥΟ συνεργάζεται και αναλαμβάνει από κοινού δράσεις με ελληνικούς και 
ευρωπαικούς φορείς για την προώθηση των σκοπών του και την ενίσχυση της ευ-
ρωπαικής συνείδησης.
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Εκδηλώσεις 

FB Live - ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Καλεσμένοι του ΔΙΚΤΥΟΥ, ο δικηγόρος Σπύρος Τάσσης, με ειδίκευση στο Δίκαιο των 
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής και ενασχόληση με ζητήματα προσωπικών 
δεδομένων και ιδιωτικότητας και ο δημοσιογράφος Στέλιος Κράλογλου, συζήτη-
σαν στις 21 Μαρτίου 2017 για τις έξυπνες μηχανές, τον τεράστιο όγκο δεδομένων 
που παράγει η ψηφιακή εποχή και την διαχείρισή τους καθώς και για τον νέο γενικό 
κανονισμός της Ε.Ε.
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FB Live - Ο ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μιχάλης Μπλέτσας διευθυντής πληροφορικής στο media lab του ΜΙΤ και ο Στα-
μάτης Ζαχαρός δημοσιογράφος προσκεκλημένοι του ΔΙΚΤΥΟΥ. συζήτησαν στις 8 
Μαρτίου 2017 για τον νέο ψηφιακό κόσμο (Τεχνητή Νοημοσύνη- internet of things 
- 3D print), για τον ρόλο της Παιδείας αλλά και τις επιπτώσεις στην Οικονομία και 
την Καθημερινότητα, με έμφαση στις θεσμικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα, στο κοινωνικό κράτος, στους πολιτειακούς θεσμούς κ.α.

FB Live - ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MACHINE LEARNING

Ο καθηγητής Πληροφορικής και Machine Learnig Σέργιος Θεοδωρίδης, προσκε-
κλημένος του ΔΙΚΤΥΟΥ στις 28 Φεβρουαρίου μίλησε, για την επιρροή της τεχνη-
τής νοημοσύνης στις επιστήμες, τα επαγγέλματα και την καθημερινότητα ενώ ο 
καθηγητής μεταφέρει την εμπειρία του από το κέντρο μεγάλων δεδομένων του 
Chinese University του Hong Kong, όπου βρίσκεται αυτή την περίοδο. Στη συζητη-
ση συμμετείχε και το μέλος ΔΣ του ΔΙΚΤΥΟΥ Εύα Αμπάζη.
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FB Live - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, συζήτησαν στις 12 Φε-
βρουαρίου με την δημοσιογράφο Βίκυ Φλέσσα, επάνω σε βασικές έννοιες και 
ερωτήματα για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Παρουσίαση Προγραμματισμού 2018 & βιβλίου για 
την 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ για τον προγραμματισμό του 2018 και το βιβλίο 
για την ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τον προγραμματισμό δράσεων για το 2018 και το αντίστοιχο βιβλίο-μελέτη, επικε-
ντρωμένα στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, παρουσίασε το απόγευμα της 
Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου το ΔΙΚΤΥΟ στον φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου 
Public, στην πλατεία Συντάγματος.
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Greece Forward III «Οι πόλεις είναι οι σύγχρονοι πόλοι ανάπτυξης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για Τρίτη συνεχή χρονιά τον Οκτώβριο του 2017 το 
διεθνές συνέδριο “Greece Forward III” που συνδιοργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ με το FEPS. 
Η φετινή θεματολογία του συνεδρίου αφορούσε «Προοδευτικές πολιτικές για τις 
πόλεις του σήμερα και του αύριο» και τις εργασίες του άνοιξε με ομιλία του ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. 

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος μεταξύ άλλωνΓεώργιος Καμίνης – Δήμαρχος Αθηναίων | 
Γιάννης Μπουτάρης – Δήμαρχος Θεσσαλονίκης | Γιάννης Μώραλης – Δήμαρχος Πει-
ραιά | Κώστας Μπακογιάννης – Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας | Dario Nardella - 
Δήμαρχος Φλωρεντίας | Νίκος Νικολαΐδης – Δήμαρχος Λεμεσού | Olga Zrihen – Αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών.
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«Faces on Divides» Eurolab #2 στην Θεσσαλονίκη
22 Μαΐου 2017

Στο Eurolab #2 παρουσιάστηκε η έρευνα του Ινστιτούτου Jacques Delors και του 
ΔΙΚΤΥΟΥ για τα διαφορετικά κριτήρια κατευθύνουν την ψήφο των Ελλήνων ευ-
ρωβουλευτών στις ψηφοφορίες που διεξάγονται στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο 
από την Ανθή Σουλιτσιώτη, Project Manager «Faces on Divides» – συνεργάτιδα 
του ΔΙΚΤΥΟΥ. Ακολούθησε ομιλία με θέμα το «Ευρωκοινοβούλιο, λειτουργία και 
αρμοδιότητες» της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, EPP Group, Ελίζας 
Βόζεμπεργκ, η οποία σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρεμβάσεις στην 
εκδήλωση έκαναν ο Αν. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Παν. Μακεδονίας, Σπύρος 
Λίτσας και ο διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης Μαστρογεωργίου.
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Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Jean Monnet 
«IDEA AURORA THROUGH EUROPEAN IDENTITY AND INTEGRATION» του 
ΔΙΚΤΥΟΥ

Eκδηλώσεις σε τρεις μεγάλες πόλεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Τρίκαλα πραγματοποι-
ήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Jean Monnet «IDEA Aurora 
Through European Identity and Integration» του ΔΙΚΤΥΟΥ. Συνολικά διοργανώ-
θηκαν 6 εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά πάνω από 750 μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, δημόσια πρόσωπα, κ.λπ.. Οι εκδηλώσεις είχαν τον 
τίτλο «Μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη;» και συντονίστρια τη γνωστή 
τηλεοπτική δημοσιογράφο Βίκυ Φλέσσα η οποία συμμετείχε παράλληλα στη συ-
ζήτηση και παρουσίαση. Στις εκδηλωσεις παρουσιάστηκε το παιχνίδι εύρεσης λέ-
ξεων του IDEA όπου μαθητές απο το κοινό πήραν μέρος εθελοντικά. Οι συμμετέ-
χοντες κατάφεραν να εντοπίσουν λέξεις οι οποίες είχαν Ινδό-Ευρωπαϊκές ρίζες και 
στη συνέχεια γνωρίσαν την ετυμολογική προέλευση των αναφερθέντων λέξεων 
καθώς και την διασύνδεση τους με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντί-
στοιχα πεδία. Την επιστημονική εποπτεία είχε ο καθηγητής γλωσσολογίας του Παν. 
Αθηνών κ. Χαραλαμπάκης, η κυρία Χατζηανδρέου και άλλοι καθηγητές αντίστοιχα. 
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Προγράμματα

i.  IDEA 

Το Δίκτυο υλοποίησε το έργο IDEA Aurora Through European Identity and In-
tegration, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Σχέδια Jean 
Monnet 2016-18. 

Κεντρική ιδέα του έργου υπήρξε η κοινή προγονική γλώσσα των Ευρωπαϊκών 
γλωσσών γνωστή ως ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, καθώς 20 από τις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ μοιράζονται κοινές ρίζες.

Το IDEA αναπτύχθηκε σε 5 δράσεις, που απευθύνονται σε ελληνικό και σε ξένο 
κοινό, και περιλάμβανε σειρά εκδηλώσεων:

1. Διαδικτυακή έρευνα ανάμεσα σε νέους (16-25 
ετών) για τη διερεύνηση γνώσεων και απόψεών 
τους σε σχέση με την ΕΕ και του αντίκτυπου των 
Ευρωπαϊκών πολιτικών στη καθημερινή τους ζωή.

2. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων του IDEA, η οποία περιλαμβάνει τις 
λέξεις των Ευρωπαϊκών γλωσσών με κοινή ινδο-ευρωπαϊκή ρίζα. 

3. Δημιουργήθηκε μία πιλοτική τηλεοπτική εκ-
πομπή βασισμένη σε ένα παιχνίδι-κουίζ εύρε-
σης λέξεων. 

4. Δημόσιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα  για την 
προώθηση του προγράμματος. Στις εκδηλώ-
σεις συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, νέοι, ενεργοί 
πολίτες και  ΜΜΕ.
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ii.  Project «Faces on Divides»  

Το ΔΙΚΤΥΟ υλοποίησε επίσης το έργο «Faces on 
Divides» (Δεκέμβρης 2016 - Μάιος 2017) με χρημα-
τοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Jacques Delors. Το έργο έχει ως συ-
ντονιστή το Ινστιτούτο Jacques Delors και συνεργά-
ζεται με τα εξής think tanks:

1. Στην Τσέχικη Δημοκρατία με το Europeum, όπου η συμμετοχή στις τελευ-
ταίες ευρωεκλογές ήταν 18,2%.

2. Στην Γαλλία το European Movement, όπου οι πολιτικές εκστρατείες των υπο-
ψηφίων στις επικείμενες προεδρικές εκλογές μιλούν για τα ευρωπαϊκά θέμα-
τα και όπου, παρά την παρουσία της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
έδαφός τους, πολλοί Γάλλοι δεν γνωρίζουν το έργο των ευρωβουλευτών.

3. Και στην Ελλάδα με το Δίκτυο, όπου η κρίση έπληξε σφοδρά τους πολίτες και 
η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης. 
Το έργο μεταξύ άλλων περιγράφει τη διοργάνωση διαλόγων τοπικής εμβέ-
λειας μεταξύ πολιτών και ευρωβουλευτών με θέμα τον τρόπο που ψήφι-
σαν οι ευρωβουλευτές ανά χώρα, ανά θέμα και ανά ευρωομάδα. Το ΔΙΚΤΥΟ 
διοργάνωσε 2 εκδηλώσεις μια στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη με κε-
ντρικούς ομιλητές τους ευρωβουλευτές Ανδρουλάκη και Βοζεμπεργκ αντί-
στοιχα, και παράλληλα πραγματοποίησε σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο.

iii.  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 εντεινό-
μενη ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει δημιουργήσει νέες μορφές εργασίας με 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην απασχόληση και τη διαδικασία της παραγωγής. Ο όρος 
“gig economy”, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει το καθε-
στώς λειτουργίας 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 πανεπιστη-
μίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα παρουσιάσει στοχευόμενες προτάσεις 
πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννά η 
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gig οικονομία, τον επόμενο χρόνο. Η έρευνα θα ακολουθήσει ένα μοντέλο συγκρι-
τικής διακρατικής μελέτης του παραδείγματος της Ελβετίας, της Γερμανίας, της 
Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησι-
μοποιηθούν 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:

iv.  To ΔΙΚΤΥΟ συμμετέχει στην καμπάνια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της Ε.Ε. για την χρήση των πλαστικών: 
«EU Plastic Strategy»

Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, για την προστασία του 
πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας.

Με τη στρατηγική αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλα-
στικά υλικά και παράλληλα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία, ώστε αυτή η 
πρόκληση να μετατραπεί σε θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Η ριζική 
αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των προϊ-
όντων στην ΕΕ έχει ισχυρή επιχειρηματική βάση: αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στη μετάβαση αυτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες 
και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα νέα 
σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο 
ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες 
στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση πλαστι-
κών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί και 
η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα περι-
οριστεί. 
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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.

Μάρτιος 2017 – Sigmar Gabriel

Το ΔΙΚΤΥΟ είχε την τιμή να φιλοξενήσει την χρονιά που πέρασε σε Πρόγευμα 
Εργασίας τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας κ. Sigmar 
Gabriel. Ο κ. Gabriel ανέπτυξε στην τοποθέτησή του ζητήματα που αφορούσαν 
την εξέλιξη της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης (ενόψει και της επερχόμενης τότε Συνόδου 
της Ρώμης), τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας, το Προσφυγικό ζήτημα 
και της Ευρω-Τουρκικές σχέσεις καθώς και την διαχείριση των πλεονασμάτων του 
προϋπολογισμού σε Ελλάδα και Γερμανία.
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Σεπτέμβριος 2017 – Francois Heisbourg

Θέματα εσωτερικής ασφάλειας αλλά και τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλο-
γών και οι επιρροή τους στην Γερμανία, την ΕΕ και τις Ευρω-Ατλαντικές σχέσεις, συ-
ζητήθηκαν στο Πρόγευμα Εργασίας με προσκεκλημένο τον κ. Francois Heisbourg, 
διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (IISS) και 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενεύης (GCSP).

Νοέμβριος 2017 – Leo Hoffmann – Axthelm

Στο Πρόγευμα Εργασίας με καλεσμένο τον συντονιστή ερευνών για θέματα ευ-
ρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης της Transparency International EU κ. Leo 
Hoffman – Axthelm, βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι προτάσεις της διεθνούς ορ-
γάνωσης που εκπροσωπεί για την αντιμετώπιση των δομικών δυσλειτουργιών των 
ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών (Eurogroup, EKT, Μηχανισμοί Στήριξης κλπ).
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Το ΔΙΚΤΥΟ στον ΤΥΠΟ

Η δράσεις, οι εκδόσεις, οι εκδηλώσεις καθώς και τα πρόσωπα του ΔΙΚΤΥΟΥ αποτε-
λούν σταθερό μέρος της θεματολογίας και πηγή πληροφόρησης και αναπαραγω-
γής αρκετών των ΜΜΕ:





Απολογισμός
2017-2018

17
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Αθ. Διάκου 20 & Συγγρού 1
117 43 Αθήνα,
Τηλ: +30 210 9247814
info@todiktio.eu
www.todiktio.eu


