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Αποστολή αντιπροσωπείας Singularity University Greece στην Silicon Valley
18-25 Αυγούστου 2019

Κατά το διάστημα 18 - 25 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή του Γραφείου
μας, επίσκεψη αντιπροσωπείας εκπροσώπων εταιρειών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα
στην Silicon Valley, την οργάνωση της οποία επιμελήθηκε το Singularity University Athens Chapter. Το
εν λόγω Chapter αποτελεί την ελληνική παρουσία του εκπαιδευτικού οργανισμού Singularity University
(SU, www.su.org) με έδρα την Silicon Valley (Santa Clara) και παρουσία (chapters) σε 66 χώρες του
κόσμου.
Το Singularity University λειτουργεί από το 2008 και ιδρύθηκε από τον διακεκριμένο εφευρέτη
και οραματιστή/μελλοντολόγο Ray Kurzweil και τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και επενδυτή
Peter Diamandis. Από το 2012 λειτουργεί υπό την νομική μορφή του Benefit Corporation. Διοργανώνει
εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και επικεντρώνονται σε θέματα
ηγεσίας και καινοτόμων τεχνολογιών (των αποκαλούμενων και «εκθετικών» - exponential technologies,
υπό την έννοια ότι αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και μεταβάλλουν δραστικά τα δεδομένα σε
πολυάριθμες πτυχές της σύγχρονης ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο). Κρατικοί φορείς 13 χωρών
συνεργάζονται ήδη επίσημα με το SU (μεταξύ άλλων η Αυστραλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Νότιος
Αφρική). Τo SU Athens Chapter διοργάνωσε το 2018 για πρώτη φορά το συνέδριο SingularityU
Greece Summit (https://www.singularityugreecesummit.org/) στην Αθήνα με 1.500 συμμετέχοντες. Το
συνέδριο θα επαναληφθεί φέτος, στις 11 και 12 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
To ταξίδι της εν θέματι αντιπροσωπείας περιλάμβανε συναντήσεις με Έλληνες και
Ελληνοαμερικανούς στελέχη εταιρειών τεχνολογίας, ιδρυτές νεοφυών εταιρειών και επενδυτές, καθώς
επίσης και επισκέψεις σε εταιρείες και τεχνολογικά ιδρύματα στην Silicon Valley. Περιλάμβανε εξάλλου
την παρακολούθηση του συνεδρίου SU Global Summit στον Άγιο Φραγκίσκο
(https://su.org/summits/su-global-summit/). Στην αποστολή συμμετείχαν στελέχη του SU Athens
Chapter με επικεφαλής την κα Νίκη Συροπούλου, η διοίκηση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Πρόεδρος Δρ.
Γ. Νούνεσης, Αντιπρόεδρος Δρ. Β. Κυλίκογλου, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών Δρ. B. Καρκαλέτσης), καθώς και στελέχη της Vodafone και του World Human Forum.
Οι φορείς αυτοί συγκαταλέγονται στους χορηγούς και υποστηρικτές του επικείμενου SingularityU
Greece Summit.
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