
  
  

 
           Άγιος Φραγκίσκος, 4 Οκτωβρίου 2019 

 
 

Απολογισμός επίσκεψης επιχειρηματικής αποστολής  
με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα  

στον Άγιο Φραγκίσκο, 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2019 
 

 
Kατά το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα στον Άγιο Φραγκίσκο. Ο κ. Περιφερειάρχης 
συνοδευόταν από υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών επιχειρηματικών φορέων του χώρου της ψηφιακής 
τεχνολογίας / καινοτομίας, καθώς και από εκπροσώπους μεμονωμένων ελληνικών επιχειρήσεων, μελών των 
ανωτέρων φορέων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έλαβαν χώρα συναντήσεις, επισκέψεις και εκδηλώσεις ως 
εξής: 

- Συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμο και ξενάγηση στον υπό 
κατασκευή Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού.  

- Συνάντηση με τη Δήμαρχο της πόλης του Αγίου Φραγκίσκου, κα London Breed. Σημειώνεται ότι η 
πόλη του Αγίου Φραγκίσκου αδελφοποιήθηκε με την Θεσσαλονίκη το 1991, επί δημαρχίας San Francisco του 
Ελληνοαμερικανού Art Agnos. 

- Επίσκεψη και ξενάγηση στις κεντρικές εγκαταστάσεις των εταιρειών Google και Facebook στην 
Silicon Valley. Την αποστολή υποδέχθηκαν Έλληνες μηχανικοί που εργάζονται στις αντίστοιχες εταιρείες.   

- Εκδήλωση “Discover Greece: invest in an exciting innovation destination with a fast-growing tech 
scene” που πραγματοποιήθηκε στο co-working space “360 Lab San Francisco”. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η 
προβολής της Ελλάδας ως χώρας προορισμού επενδύσεων στον τομέα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (ICT) 
και των νεοφυών εταιρειών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τα 80 άτομα, στελέχη εταιρειών τεχνολογίας, 
ιδρυτές startup εταιρειών και επενδυτές. Τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση δικτύωσης που παρείχε τη δυνατότητα 
στα μέλη της αποστολής να γνωρίσουν και να συζητήσουν με στους προσκεκλημένους.  

- Εκδήλωση “Expanding the Greek Innovation Bridges with Silicon Valley” που πραγματοποιήθηκε σε 
αμφιθέατρο του Department of Electrical Engineering του Πανεπιστημίου Stanford. Σκοπός της ήταν η 
διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Ελληνο-αμερικανών που 
δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley και της επιχειρηματικής κοινότητας του κλάδου ICT και του 
οικοσυστήματος startup εταιρειών της Ελλάδας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τα 60 άτομα, Έλληνες 
και Ελληνοαμερικανοί, επαγγελματίες της Silicon Valley.     

- Επίσκεψη της διεθνούς εμπορικής έκθεσης startup εταιρειών TechCrunch Disrupt 
(www.techcrunch.com/events/disrupt-sf-2019/) στο εκθεσιακό κέντρο Moscone του San Francisco και 
συνάντηση του Προέδρου της ΔΕΘ, κ. Αναστάσιου Τζήκα, με εκπρόσωπο της διοίκησή της. Σκοπός της 
συνάντησης ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ΔΕΘ και TechCrunch Disrupt, εν όψει της 
προγραμματιζόμενης για τον Οκτώβριο του 2020 διεθνούς εμπορικής έκθεσης του κλάδου της ψηφιακής 
τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη.   
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Τηλ.: 001 415 775 21012    
E-mail: ecocom-sanfrancisco@mfa.gr  
Fax: 001 415 776 6815  

http://www.techcrunch.com/events/disrupt-sf-2019/


  

Επίσκεψη Περιφερειάρχη κ. Α. Τζιτζικώστα στον Άγιο Φραγκίσκο, 30/09-01/10/2019 

        
 

            
 

    
 

                                                   


