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Μελέτη - Ενημερωτικό σημείωμα* 

H Ψηφιακή Διπλωματία στην Silicon Valley 
Εισαγωγή 
 

Η Silicon Valley αποτελεί, ως γνωστό, την κοιτίδα και έδρα των πλέον καινοτόμων και 
πρωτοπόρων εταιρειών τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς και το αρχετυπικό οικοσύστημα 
νεοφυών εταιρειών. Ο όρος “Silicon Valley” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1971 για να 
χαρακτηρίσει τη γεωγραφική περιοχή με πληθυσμό περί τα 3 εκατ. κατοίκους, που εκτείνεται από 
την πόλη του San Francisco στα βόρεια έως την πόλη του San Jose στα νότια. Παρ’ όλα αυτά, η 
παράδοση στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στην περιοχή έχει τις ρίζες της πολύ παλαιότερα, 
ήδη από την δεκαετία του ’30, όταν οι τότε φοιτητές του Πανεπιστημίου Stanford, William R. 
Hewlett και David Packard έθεσαν τα θεμέλια της εταιρείας τους, του μετέπειτα κολοσσού HP 
(Hewlett Packard) σ’ ένα γκαράζ στο Palo Alto.  

 
Το εύφορο έδαφος που δημιουργήθηκε μέσω του συνδυασμού: 

- κορυφαίας επιστημονικής έρευνας στα τοπικά πανεπιστήμια,  
- άμεσης διασύνδεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων με νεοφυείς επιχειρήσεις προς εμπορική 
εκμετάλλευση,  
- παρουσίας των σημαντικότερων τεχνολογικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και 
- πληθώρας επενδυτικών εταιρειών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου,  
αποτελεί πόλο έλξης φιλόδοξων νέων επιχειρηματιών απ’ όλο τον κόσμο επί σειρά δεκαετιών. 
 
 Το 2021 εδρεύουν στην Silicon Valley πάνω από 100 εταιρείες τεχνολογίας που 
χαρακτηρίζονται ως «Μονόκεροι» (Unicorns) (ιδιωτικές νεοφυείς εταιρείες με αποτίμηση της αξίας 
τους άνω του 1 δις δολλαρίων). Συνολικά, εδρεύουν τοπικά πάνω από 30.000 νεοφυείς εταιρείες 
πρώιμου ή ανεπτυγμένου σταδίου (startups, scaleups). Ο βαθμός αυτός της συγκέντρωσης 
τεχνολογικών καινοτομιών και υποστηρικτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξής τους δεν απαντά 
πουθενά αλλού στον κόσμο. Εξ ου και ο «μαγνήτης» της Silicon Valley έχει συγκεντρώσει στην 
περιοχή νέους επιστήμονες από πολλές χώρες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να 
αποτελείται κατά 38% από αλλοδαπούς (ο μέσος όρος για τις ΗΠΑ κυμαίνεται στο 13,7%).  
 

Πλείστες χώρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα διασύνδεσής τους με την Silicon Valley, όσον αφορά την στήριξη της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων τεχνολογίας, ίδρυσαν κάποιας 
μορφής εκπροσώπηση στην Silicon Valley. H εκπροσώπηση αυτή έχει αναβαθμιστεί, διευρυνθεί, 
ισχυροποιηθεί και εδραιωθεί με το πέρασμα του χρόνου, σε σημείο τέτοιο ώστε αρκετές χώρες 
διατηρούν πολλαπλή τοπική παρουσία μέσω παραρτημάτων διαφόρων υπηρεσιών τους, 
κρατικών και μη. Εξάλλου ο αριθμός των χωρών, οι οποίες διατηρούν στην Silicon Valley επίσημη 
παρουσία με σκοπό την στήριξη των δικών τους νεοφυών εταιρειών και την παρακολούθηση εκ 
του σύνεγγυς των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, ολοένα αυξάνεται. Ιδιαιτέρως όσον αφορά 
την Ευρώπη, το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών και επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, 
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συγκεκριμένων γεωγραφικών περιφερειών ευρωπαϊκών χωρών, πέραν των Διπλωματικών τους 
Αρχών, έχουν ιδρύσει στην Silicon Valley παραρτήματα των εθνικών τους φορέων προσέλκυσης 
επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών (Trade&Investment Agencies).  

 
Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου λειτουργούν επίσης γραφεία συνδέσμων, γραφεία 

μεικτών επιμελητηρίων, θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια/επιταχυντές επιχειρηματικότητας 
(accelerators/incubators), επαγγελματικά δίκτυα (business networks) ή άλλες υπηρεσίες 
προώθησης διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών. Παράλληλα με τη λειτουργία αυτών των 
γραφείων, συχνά οι ξένες χώρες έχουν επιλέξει ως τοπικούς συνεργάτες, επιταχυντές 
επιχειρηματικότητας ή εταιρείες συμβούλων, καθώς και μέντορες startup επιχειρήσεων, που 
εξειδικεύονται στο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις ξένων χωρών μέσω 
συμφωνιών συνεργασίας με κρατικούς φορείς των εν λόγω χωρών. Οι υποστηρικτικές αυτές 
υπηρεσίες λαμβάνουν τη μορφή σεμιναρίων / εργαστηρίων (immersion programs, workshops, 
bootcamps), συμμετοχής σε σχετικές εμπορικές εκθέσεις/συνέδρια/συμπόσια, εξεύρεση 
επαγγελματικών χώρων (office space), παροχής φοροτεχνικών και νομικών συμβουλών για την 
ίδρυση παραρτήματος και για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθοδήγηση 
στην προσέλκυση πελατών (business matchmaking), εξασφάλισης χρηματοδότησης κλπ, κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε ενδιαφερομένης εταιρείας.  

 
Οι προαναφερθείσες υποστηρικτικές δραστηριότητες στις περισσότερες περιπτώσεις 

υλοποιούνται με την στενή συνεργασία ή/και την εποπτεία των εδώ Διπλωματικών Αρχών των 
αντίστοιχων χωρών, καθώς στην πλειονότητά τους οι Αρχές αυτές διαθέτουν Επιστημονικούς 
Συμβούλους (Scientific Counselors) ή αυτοτελή τμήματα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 
συνεργασιών στους τομείς της Επιστήμης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και της συναφούς 
επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικό της σημασίας στην οποία αποδίδουν ειδικά οι ευρωπαϊκές χώρες 
στην στοχευμένη στα θέματα καινοτομίας εκπροσώπησή τους στην περιοχή είναι το γεγονός ότι 
συζητείται έντονα τα τελευταία χρόνια το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταστήσει 
μόνιμο Γραφείο Συνδέσμου στην Silicon Valley.  

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση παραδειγμάτων μηχανισμών 

διασύνδεσης ξένων χωρών με την Silicon Valley, ανά χώρα. Η παρουσίαση αυτή βασίζεται στις 
μελέτες που αναφέρονται στις πηγές, καθώς και τις πολυάριθμες συζητήσεις της υπογράφουσας 
με στελέχη των εν λόγω οργανισμών. Η καταγραφή δεν είναι εξαντλητική, περιέχει ωστόσο 
αφθονία παραδειγμάτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως έναυσμα για την υλοποίηση 
αντίστοιχων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική διασύνδεση της Ελλάδας με την Silicon 
Valley. 
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Φορείς άσκησης ψηφιακής διπλωματίας στην Silicon Valley 
 

Αρμενία 
Armenian Virtual Bridge  
https://armenianvirtualbridge.am/en/armenian-virtual-bridge  
Η Αρμενία διατηρεί ήδη από την δεκαετία του 1960 τοπικό παράρτημα του οργανισμού Armenian 
General Benevolent Union – AGBU (Silicon Valley Chapter). Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού 
AGBU στις ΗΠΑ βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Πρόσφατα το Υπουργείο Βιομηχανιών Υψηλής 
Τεχνολογίας της Αρμενίας (Ministry of High-Tech Industry) σε συνεργασία με το τοπικό 
παράρτημα του AGBU ανακοίνωσε την υλοποίηση διαδικτυακού προγράμματος επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης διάρκειας 8 εβδομάδων, υπό τον τίτλο, “Armenian Virtual Bridge”, που απευθύνεται 
σε νεοφυείς εταιρείες της Αρμενίας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κατά την ολοκλήρωσή του, 
κατ’ ιδίαν μετάβαση των συμμετεχόντων στην Silicon Valley για συναντήσεις με δυνητικούς 
επενδυτές. Επιπλέον, η Αρμενία, όπως και άλλες χώρες μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Κορέα, 
το Μεξικό κ.ά. έχει συνάψει συμφωνία με το Draper University 
(https://www.draperuniversity.com/global-collaboration) προκειμένου νέοι επιστήμονες από την 
Αρμενία να παρακολουθούν τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ιδιωτικού αυτού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημιούργημα του Tim Draper, προεξέχοντος επενδυτή κεφαλαίων 
υψηλού ρίσκου (Venture Capital) στην Silicon Valley.  
 

Αυστραλία 
- Austrade 
https://www.austrade.gov.au/landingpads/locations/san-francisco 
Πρόκειται για την τοπική παρουσία του κρατικού φορέα προώθησης εξαγωγών & προσέλκυσης 
επενδύσεων της Αυστραλίας (Australian Trade and Investment Commission). Λειτουργεί το 
πρόγραμμα “San Francisco Landing Pad”, τρίμηνης διάρκειας, στον συνεργατικό χώρο WeWork 
στο κέντρο του San Francisco. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νεοφυείς εταιρείες 
προχωρημένου σταδίου ανάπτυξης (scale-ups) που αναζητούν πελάτες ή/και χρηματοδότες στην 
Silicon Valley. Ανάλογα προγράμματα υλοποιούνται σε αντίστοιχα Landing Pads στη 
Σιγκαπούρη, το Τελ Αβίβ, το Βερολίνο και την Σανγκάη.  
- Aussie Founders Network 
https://www.aussiefounders.org/ 
Αυστραλοί επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών τεχνολογίας της περιοχής ίδρυσαν το 2016 το εν 
λόγω δίκτυο που παρέχει στήριξη σε όσες εταιρείες από την Αυστραλία σκοπεύουν να διευρύνουν 
τη δραστηριότητά τους στη Silicon Valley. Το δίκτυο συνεργάζεται και με το Austrade για την 
υλοποίηση της δράσης “San Francisco Landing Pad”. 
 
 
Αυστρία 
Open Austria 
www.open-austria.com/ 
Ιδρύθηκε το 2016 μέσω της συνεργασίας του κρατικού φορέα προσέλκυσης επενδύσεων 
Advantage Austria με το αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών. Διαθέτει προσωπικό 8 ατόμων με 
επικεφαλής τον Γενικό Πρόξενο της Αυστρίας στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, o οποίος διαθέτει 
και τον τίτλο του Austrian Tech Ambassador in Silicon Valley. Διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις 
προβολής αυστριακών νεοφυών εταιρειών με την ευκαιρία συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις 
τεχνολογίας στις ΗΠΑ (South by Southwest - Austin, Games Development Conference - San 
Francisco, Consumer Electronics Show - Las Vegas, RSA Cybersecurity Conference - San 
Francisco, TechCrunch Disrupt - San Francisco). Διοργανώνει δύο φορές ετησίως το πρόγραμμα 
διασύνδεσης αυστριακών νεοφυών εταιρειών με το τοπικό οικοσύστημα, GoSiliconValley, στο 

https://armenianvirtualbridge.am/en/armenian-virtual-bridge
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https://www.aussiefounders.org/
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οποίο συμμετέχουν κάθε φορά 15 επιλεγμένες εταιρείες. Οι εταιρείες συμμετέχουν σε τρίμηνα 
προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε τοπικούς επιταχυντές όπως το Plug & Play 
(www.plugandplaytechcenter.com) και το Founders Space (www.foundersspace.com).  To Open 
Austria έχει εξάλλου συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Stanford προκειμένου 
επιστήμονες και επιχειρηματίες από την Αυστρία να συμμετέχουν σε workshops τεχνολογιών 
αιχμής που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο.   
 
 
Βέλγιο 
- Belgian - American Chamber of Commerce 
www.belcham.org 
Oι εγκαταστάσεις του στο San Francisco (ονομάζονται BelCham Atelier) παρέχουν φυσική ή 
ψηφιακή έδρα, σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση, σε νεοφυείς εταιρείες, όχι μόνο από το Βέλγιο 
αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχο γραφείο διατηρεί το μεικτό αυτό επιμελητήριο και 
στην Νέα Υόρκη. Συχνά διοργανώνονται εκδηλώσεις δικτύωσης και σεμινάρια στους χώρους 
τους. To BelCham είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως 
χορηγός της θεώρησης εισόδου J-1 Visa Exchange Visitor Program σε νέους ενδιαφερόμενους 
για πρακτική άσκηση σε αμερικανικές εταιρείες.  
- Wallonia Export Investment Agency (AWEX) 
www.awex.be 
Η επίσημη αυτή υπηρεσία της Βαλλονίας διατηρεί γραφεία σε 5 πόλεις των ΗΠΑ μεταξύ των 
οποίων και το San Francisco. Πρόκειται για ένα από το πιο παλαιά αντίστοιχα γραφεία 
ευρωπαϊκής χώρας που ιδρύθηκε στην περιοχή (1992). Προσφέρει το δωρεάν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Explort (http://www.explort.be/), με τρεις διακριτές θεματικές κατευθύνσεις που 
απευθύνονται σε φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών αντίστοιχα. Επίσης, 
διαθέτει έναντι αμοιβής χώρους γραφείων προς ενοικίαση στο San Francisco από startup 
εταιρείες της περιοχής της Βαλλονίας. To εν λόγω γραφείο, με δύο άτομα προσωπικό, ανήκει 
παράλληλα στο δίκτυο παρόμοιων γραφείων με την ονομασία Digital Wallonia 
(www.digitalwallonia.be). Το αυτό δίκτυο διατηρεί γραφεία σε 10 πόλεις του κόσμου μεταξύ άλλων 
στο Shenzhen (Κίνα), στο Τελ Αβίβ και στην Σιγκαπούρη.  
- Flanders Investment & Trade 
www.flandersinvestmentandtrade.com/en/contact/foreign-offices/usa 
Η επίσημη αυτή υπηρεσία της Φλάνδρας διατηρεί γραφεία σε 6 πόλεις των ΗΠΑ μεταξύ αυτών 
το Palo Alto (στην καρδία της Silicon Valley, όπου βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Stanford).  
 
 
Βουλγαρία 
Bulgarian Innovation Hub 
https://www.bghub.io/ 
Ξεκίνησε την λειτουργία του στα τέλη του 2018 και απασχολεί δύο άτομα. H πρωτοβουλία ίδρυσής 
του ανήκει στον Επίτιμο Πρόξενο της Βουλγαρίας στην περιοχή. Παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε 
νεοφυείς εταιρείες από την Βουλγαρία (soft landing services) βασιζόμενο σε εκτεταμένο δίκτυο 
Βούλγαρων επιχειρηματιών και επενδυτών που έχουν βάση την Silicon Valley και που 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του μέντορα, αναλόγως του τομέα δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Η λειτουργία του φορέα αυτού βασίζεται σε χορηγούς όπως το Bulgarian 
Entrepreneurship Center και η Endeavor Bulgaria. Η χρηματοδότηση των δράσεών του 
προέρχεται κατά τα δύο τρίτα από κρατικές πηγές. Διοργανώνει δύο φορές το χρόνο πρόγραμμα 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας τριών εβδομάδων που απευθύνεται σε 6-8 επιλεγμένες 
βουλγαρικές startups, στις οποίες διαθέτει χώρους γραφείου στο San Francisco για τη διάρκεια 
του προγράμματος. Διοργανώνει εκδηλώσεις δικτύωσης για να φέρει σε επαφή τους ιδρυτές των 
εταιρειών με το τοπικό τους δίκτυο επενδυτών και στελεχών εταιρειών τεχνολογίας.  

http://(www.plugandplaytechcenter.com/
http://www.foundersspace.com/
http://www.belcham.org/
http://www.wallonia.us/en
http://www.explort.be/
https://www.digitalwallonia.be/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/en/contact/foreign-offices/usa
https://www.bghub.io/
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Βραζιλία  
- BayBrazil  
https://www.baybrazil.org/  
Ιδρύθηκε το 2010 με αποστολή την στήριξη του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας 
της Βραζιλίας μέσω της διασύνδεσής του με την Silicon Valley. Προσφέρει ποικίλες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδρυτές startup επιχειρήσεων από τη Βραζιλία. Διοργανώνει σε 
ετήσια βάση από την ίδρυσή του το συνέδριο BayBrazil Conference 
(http://www.baybrazilconference.org/). 
- Brazil at Silicon Valley 
brazilatsiliconvalley.com  
Με πρωτοβουλία Βραζιλιάνων φοιτητών των τοπικών Πανεπιστημίων Stanford και Berkeley 
δημιουργήθηκε το 2018 το δίκτυο “Brazil at Silicon Valley” το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα 
συνεργασίας μεταξύ της Βραζιλίας και της Silicon Valley. Διοργάνωσαν το 2020 και το 2021 
διαδικτυακό συνέδριο με τη συμμετοχή στελεχών εταιρειών τεχνολογίας, επενδυτών και ιδρυτών 
νεοφυών εταιρειών από την Βραζιλία και από την βραζιλιάνικη τοπική ομογενειακή κοινότητα. 
 
 
Γαλλία 
- French Tech Hub San Francisco 
www.sf.lafrenchtech.com 
Υπό την εποπτεία του French Tech Hub San Francisco μια σειρά φορέων (French - American 
Chamber of Commerce, www.faccsf.com/, French Founders, www.frenchfounders.com, French 
Alumni Association, www.french-alumni.org/) παρέχουν υπηρεσίες στήριξης νεοφυών εταιρειών 
από την Γαλλία προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Silicon Valley, ενώ παράλληλα 
αναλαμβάνουν δράσεις προσέλκυσης ξένων επενδυτών στην Γαλλία. Tο συγκεκριμένο Hub 
αποτελεί κόμβο διεθνούς δικτύου που δημιουργήθηκε το 2016 με πρωτοβουλία του γαλλικού 
Υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων. Αντίστοιχο γραφείο λειτουργεί στην Βοστώνη. Σημειώνεται 
ότι η όλη δραστηριότητα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική δράση La French Tech 
(www.lafrenchtech.com) ανάδειξης της Γαλλίας ως Innovation Nation. Μέρος της στρατηγικής 
αυτής είναι και η θέσπιση της French Tech visa για την προσέλκυση υψηλής τεχνολογικής 
εξειδίκευσης εργατικού δυναμικού στη Γαλλία (www.visa.lafrenchtech.com/). 
French American Chamber of Commerce of San Francisco  
https://www.faccsf.com/  
Πρόκειται για το τοπικό παράρτημα του μεικτού αυτού επιμελητηρίου που διατηρεί παρουσία σε 
συνολικά 20 πόλεις των ΗΠΑ. Παρουσιάζει πλούσια δραστηριότητα που περιλαμβάνει στήριξη 
εταιρειών στην τοποθέτησή τους στην τοπική αγορά (settlement support) και τη γενικότερη 
ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Γαλλίας και της Silicon Valley.  
- BPI France (Banque publique d'investissement) www.bpifrance.fr 
Διοργανώνει πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στο San Francisco για γαλλικές νεοφυείς 
εταιρείες.  
- Paris Region PRIME 
https://www.innovation-prime.com/ 
Πρόκειται για την τοπική παρουσία του φορέα Paris Region Economic Development Agency που 
διατηρεί γραφείο και στην Βοστώνη. Δραστηριοποιείται στην στήριξη των νεοφυών εταιρειών με 
προέλευση την περιοχή των Παρισίων, καθώς και στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων 
στο Παρίσι. Διοργανώνει σε μηνιαία βάση συνάντηση του Open Innovation Club, μιας ομάδας 
στελεχών εταιρειών τεχνολογίας με εξειδίκευση στην καινοτομία, οι οποίοι στις συναντήσεις τους 
παρακολουθούν παρουσιάσεις νεοφυών εταιρειών (pitches) και ανταλλάσσουν απόψεις για 
βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής του open innovation (ο όρος αυτός αφορά τον τρόπο ανάπτυξη 
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις: όχι μέσω των δικών τους εσωτερικών διεργασιών, παρά 

https://www.baybrazil.org/
http://www.baybrazilconference.org/
https://brazilatsiliconvalley.com/about-us
http://www.sf.lafrenchtech.com/
https://www.faccsf.com/
https://www.frenchfounders.com/
http://www.french-alumni.org/
https://www.lafrenchtech.com/
https://visa.lafrenchtech.com/
https://www.faccsf.com/
http://www.bpifrance.fr/
https://www.innovation-prime.com/
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υιοθετώντας καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, ενσωματώνοντάς τες στις 
αντίστοιχες δικές τους μέσω εξαγορών ή συνεργασιών με νεοφυείς εταιρείες).  
- PARISOMA  
http://www.parisoma.com 
Πρόκειται για χώρο co-working που βρίσκεται στην περιοχή SOMA (South of Market Street) της 
πόλης του San Francisco όπου έχουν τα γραφεία τους πολλές εταιρείες τεχνολογίας. Λειτουργεί 
από το 2008 και τον διαχειρίζεται η γαλλική εταιρεία συμβούλων Fabernovel, 
https://www.fabernovel.com, με παρουσία σε πέντε πόλεις της Γαλλίας, την Σαγκάη, την 
Σιγκαπούρη και την Λισαβώνα. Στους χώρους του PARISOMA φιλοξενούνται νεοφυείς εταιρείες 
από όλο τον κόσμο. Η Fabernovel παρέχει εξάλλου σε μεγάλες γαλλικές εταιρείες υπηρεσίες tech 
scouting (αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στις ψηφιακές τεχνολογίες).  
- Schoolab 
https://san-francisco.theschoolab.com/  
Πρόκειται για φορέα στήριξης επιχειρηματικότητας με έμφαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
φοιτητές και σε συγκεκριμένους τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προστασία του 
περιβάλλοντος. Το κεντρικό του παράρτημα βρίσκεται στο Παρίσι και διατηρεί παρουσία στο San 
Francisco από το 2018 με προσωπικό 5 ατόμων, με χώρους γραφείων τους οποίους διαθέτει 
έναντι ενοικίου σε νεοφυείς εταιρείες (“outpost as a service”).  
 
 
Γερμανία 
- Germany Trade and Invest - San Francisco Office 
www.gtai.de  
Πρόκειται για τον ομοσπονδιακό φορέα προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών 
που διατηρεί 15 γραφεία ανά τον κόσμο. Στο δίκτυο αυτό εντάσσεται και το γραφείο του στο San 
Francisco. 
- German American Business Association of California – GABA Northern California 
https://www.gaba-network.org/norcal/ 
Ο επαγγελματικός Σύλλογος GABA διατηρεί παρουσία στη Γερμανία, τη Βόρεια Καλιφόρνια και 
τη Νότια Καλιφόρνια. Χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των εταιρειών μελών του (τοπικά 
παραρτήματα σημαντικών γερμανικών εταιρειών όπως SAP, Bosch, Bayer, BMW). Διοργανώνει 
συχνές ομιλίες/διαλέξεις για τα μέλη του και το διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Transatlantic AI 
Hackathon (https://transatlantic.ai/hackathon/).  
- German Chamber of Commerce - West 
www.gaccwest.com/en/about-us/ 
O φορέας αυτός διατηρεί στην Silicon Valley γραφείο με 10 άτομα. Αποτελεί κόμβο δικτύου με 
140 γραφεία σε 92 χώρες.  
- German Accelerator 
www.germanaccelerator.com 
Πρόκειται για πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας τριών έως εννέα μηνών που 
απευθύνεται σε γερμανικές νεοφυείς εταιρείες. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο San 
Francisco το 2012. Πραγματοποιείται επίσης στην Νέα Υόρκη, το Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη) και 
την Σιγκαπούρη. Η δραστηριότητα του επιταχυντή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας της Γερμανίας. 
- German Silicon Valley Innovators 
https://germaninnovators.com/ 
Πρόκειται για ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία που λειτουργεί με την υποστήριξη των επίσημων 
γερμανικών φορέων στην περιοχή. Απευθύνεται κυρίως σε γερμανικές εταιρείες καθιερωμένες 
στο εκάστοτε τομέα δραστηριότητάς τους (π.χ. μεταξύ των πελατών τους συγκαταλέγονται οι 
Siemens, Lufthansa, Miele, Allianz κ.α.). Οι German Silicon Valley Innovators οργανώνουν για 
στελέχη των εταιρειών αυτών από την Γερμανία επισκέψεις την Silicon Valley - τις λεγόμενες 

http://www.parisoma.com/
https://www.fabernovel.com/
https://san-francisco.theschoolab.com/
http://www.gtai.de/
https://www.gaba-network.org/norcal/
https://transatlantic.ai/hackathon/
http://www.gaccwest.com/en/about-us/
http://www.germanaccelerator.com/
https://germaninnovators.com/
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Learning Expeditions - ώστε αυτά να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τον καινοτόμο τρόπο σκέψης 
και επιχειρηματικότητας που χαρακτηρίζει την Silicon Valley. Προσφέρουν επίσης υπηρεσίες 
technology scouting και trendspotting (παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων) ανάλογα με τις 
ανάγκες των πελατών τους. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι αντίστοιχες δραστηριότητες 
αναπτύσσουν πολλές γερμανικές εταιρείες μέσω των αποκαλούμενων Corporate Innovation 
Outposts (CIOs) που διατηρούν στην περιοχή της Silicon Valley (π.χ. Audi, BASF, Bayer, BMW, 
Bosch, Daimler, Deutsche Telekom, SAP, Siemens, VW). Αντίστοιχα CIOs διατηρούν και άλλες 
ευρωπαϊκές εταιρείες όπως οι Airbus, Michelin, Renault (Γαλλία), Ericsson, Volvo (Σουηδία), 
Nokia (Φινλανδία). 
- Invest in Bavaria - San Francisco Office 
www.bavaria.org 
Αποτελεί μέλος του εκτεταμένου δικτύου των γραφείων οικονομικής ανάπτυξης του κρατιδίου της 
Βαυαρίας (Bavarian Offices for Economic Development). Το γραφείο του San Francisco ιδρύθηκε 
πριν από 20 χρόνια.  
- German Center for Research and Innovation in Silicon Valley 
https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/dwih-
netzwerkerweiterung/  
Το 2020 ανακοινώθηκε από πλευράς της γερμανικής κρατικής Υπηρεσίας DAAD (German 
Academic Exchange Service) η δημιουργία ενός Γερμανικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας 
(German Center for Research and Innovation) στην Silicon Valley. Πρόκειται για το έκτο κατά 
σειρά ανάλογο Κέντρο εκτός Γερμανίας και το δεύτερο στις ΗΠΑ (τα λοιπά εδρεύουν σε Νέα 
Υόρκη, Σάο Πάολο, Νέο Δελχί, Τόκυο και Μόσχα). Η αποστολή του θα είναι η προώθηση των 
αποτελεσμάτων ακαδημαϊκής έρευνας από ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας προς εμπορική 
εκμετάλλευση μέσω συνεργασίας με εταιρείες ή/και επενδυτές της Silicon Valley. Αναμένεται να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του 2021.  
 
  
Δανία 
- Γραφείο του Δανού Πρέσβη Τεχνολογίας (Tech Ambassador) 
http://techamb.um.dk/ 
Ένα νέο μοντέλο διπλωματικής εκπροσώπησης (TechPlomacy ή εναλλακτικά digital diplomacy, 
cyber diplomacy, e-diplomacy) αποτελεί το γραφείο του Δανού Πρέσβη Τεχνολογίας (Office of 
Denmark's Tech Ambassador) που λειτουργεί από το 2017. Σε αντίθεση με τις συνήθεις 
περιπτώσεις “παραδοσιακής” διπλωματικής εκπροσώπησης σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή, ο εν λόγω Πρέσβης εκπροσωπεί την χώρα του διεθνώς, μετακινούμενος μεταξύ τριών 
γραφείων, στην Κοπεγχάγη, το Πεκίνο και την Silicon Valley. Η Δανία είναι η πρώτη χώρα που 
έχει θεσπίσει τον ρόλο αυτό, καθώς έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα της πολιτικής της 
την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το τοπικό γραφείο του Δανού Πρέσβη 
Τεχνολογίας είναι στελεχωμένο από υπαλλήλους τόσο του Υπουργείου Βιομηχανίας όσο και του 
Υπουργείου Παιδείας & Επιστήμης της Δανίας.  
- Innovation Center Denmark 
www.siliconvalley.um.dk/ 
To συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών 
και του Υπουργείου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δανίας. Λειτουργεί 
από το 2006 και το 2017 ενσωματώθηκε στο τότε νεοϊδρυθέν Γενικό Προξενείο της Δανίας, του 
οποίου τώρα αποτελεί τμήμα. Ανήκει σε ένα δίκτυο παρόμοιων κέντρων που λειτουργούν σε επτά 
ακόμα πόλεις ανά τον κόσμο. Απασχολεί 45 άτομα στα γραφεία τους στο Palo Alto (Silicon 
Valley). Προσφέρει σειρά υπηρεσιών σε εταιρείες της Δανίας που αναζητούν συνεργασίες με το 
οικοσύστημα της Silicon Valley και προωθεί συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών 
ιδρυμάτων της Δανίας και της Καλιφόρνια. Διαθέτει έναντι αμοιβής γραφεία στη Silicon Valley σε 
startups εταιρείες από τη Δανία.  

http://www.bavaria.org/
https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/dwih-netzwerkerweiterung/
https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/dwih-netzwerkerweiterung/
http://techamb.um.dk/
http://www.siliconvalley.um.dk/
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- Danish American Chamber of Commerce of Northern California  
https://www.daccncal.com/  
Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 2009 και μέσω επαγγελματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών του και δρα ως γέφυρα συνεργασίας με 
εταιρείες της Δανίας.  
 
 
Ελβετία 
Swissnex San Francisco 
www.swissnexsanfrancisco.org/ 
Οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Swissnex στο San Francisco στεγάζονται σε μια μεγάλης 
έκτασης αποβάθρα στο λιμάνι της πόλης (Pier 17). Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως co-wokring 
space για νεοφυείς εταιρείες από την Ελβετία (Living Lab). Εκεί πραγματοποιούνται συχνά 
πρωτοποριακές εκθέσεις μοντέρνας τέχνης και ομιλίες/σεμινάρια με θέμα τις νέες τεχνολογίες και 
την επιχειρηματικότητα. Διατηρεί προσωπικό 12 ατόμων. Το Swissnex ιδρύθηκε το 2003 και 
υπάγεται στην κρατική υπηρεσία της Ελβετίας για θέματα παιδείας, έρευνας και καινοτομίας, υπό 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Παιδείας και Έρευνας (ΕΑΕR). Αποτελεί κόμβο του 
δικτύου του Swissnex με παρουσία σε Βοστώνη, Σαγκάη, Μπάνγκαλoρ (Ινδία), Ρίο ντε Τζανέιρο 
και Οσάκα (το συγκεκριμένο κέντρο ανακοινώθηκε πρόσφατα και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του 
στις αρχές του 2022). Πολυάριθμοι είναι εξάλλου οι επιστημονικοί σύμβουλοι του Swissnex σε 
διάφορα τεχνολογικά κέντρα του κόσμου. O κόμβος του δικτύου στο San Francisco οργανώνει το 
πρόγραμμα επιτάχυνσης εταιρειών του κλάδου της Εικονικής Πραγματικότητας/Επαυξημένης 
Πραγματικότητας (Virtual Reality/Augmented Reality) υπό τον τίτλο VR/AR Accelerator DART, 
καθώς και εργαστήρια στήριξης εισόδου καινοτόμων εταιρειών της Ελβετίας στην αγορά των 
ΗΠΑ, διάρκειας από μία εβδομάδα έως τρεις μήνες υπό τον τίτλο InnoSuisse Market Entry, σε 
συνεργασία με τον κρατικό φορέα προώθησης της καινοτομίας InnoSuisse – Swiss Innovation 
Agency (www.innosuisse.ch).  
 
 
Εσθονία 
Estonian Investment Agency 
https://investinestonia.com/  
Το τοπικό γραφείο του επίσημου φορέα προσέλκυσης επενδύσεων της Εσθονίας (μέρος δικτύου 
με ακόμα οκτώ γραφεία ανά τον κόσμο) ιδρύθηκε το 2008 και παρέχει στήριξη σε νεοφυείς 
εταιρείες από την Εσθονία προσφέροντάς τους συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε 
δυνητικούς πελάτες και επενδυτές της Silicon Valley, εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε 
τοπικές εμπορικές εκθέσεις κλπ.  
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
- Γραφείο του Γενικού Προξένου του ΗΒ στον Άγιο Φραγκίσκο 
https://www.gov.uk/government/people/joe-white 
Το Νοέμβριο του 2020 η Βρετανική Κυβέρνηση θέσπισε έναν νέο ρόλο αντιπροσώπευσής της 
στην περιοχή, τον ρόλο του Technology Envoy to the United States. Τα καθήκοντα αυτά ανέλαβε 
ο Γενικός Πρόξενος του ΗΒ στο San Francisco, πρώην διευθυντικό στέλεχος βρετανικής εταιρείας 
Venture Capital με πολύχρονη πείρα σε θέματα ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενώ 
υπήρξε και ο ίδιος, στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας, ιδρυτής startup εταιρειών.  
- British-American Business Council (BABC) of Northern California  
https://babcsf.org/about-us/  
Πρόκειται για το τοπικό γραφείο του επαγγελματικού δικτύου BABC που διατηρεί παρουσία 
συνολικά σε 22 πόλεις των ΗΠΑ. Επικεντρώνεται σε εκδηλώσεις δικτύωσης και ενημερωτικές 

https://www.daccncal.com/
http://www.swissnexsanfrancisco.org/
http://www.innosuisse.ch/
https://investinestonia.com/
https://www.gov.uk/government/people/joe-white
https://babcsf.org/about-us/
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παρουσιάσεις για τα μέλη του. Διοργανώνει επίσης δράσεις προώθησης εταιρειών από την Αγγλία 
προκειμένου να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στην Silicon Valley. 
- Silicon Valley Internship Program – SVIP  
https://siliconvalleyinternship.com/  
Το SVIP προσφέρει τη δυνατότητα σε αριστούχους νέους αποφοίτους με εξειδίκευση στην 
ανάπτυξη λογισμικού να συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός έτους 
σε εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley. Το πρόγραμμα φροντίζει για την έκδοση visa, καλύπτει 
την αμοιβή των ασκούμενων, καθώς και το κόστος μετακίνησης και διαμονής τους. Ξεκίνησε τη 
λειτουργία του 2013 απευθυνόμενο αρχικά αποκλειστικά σε αποφοίτους αγγλικών 
πανεπιστημίων, έχοντας εντούτοις εν τω μεταξύ διευρύνει τη συνεργασία του με πανεπιστήμια 
χωρών όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Μάλτα κλπ. 
 
 
Ιαπωνία 
- Japan External Trade Organization – JETRO San Francisco 
https://www.jetro.go.jp/usa/contact/sfc.html  
Ο κρατικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών της Ιαπωνίας διατηρεί 
στην Silicon Valley ένα από τα έξι γραφεία του στις ΗΠΑ. Ο JETRO συνεργάζεται από το 2013 με 
την τοπική εταιρεία συμβούλων USMAC (https://usmarketaccess.com/) για τη οργάνωση του 
διήμερου TechMatch Japan (πρόγραμμα business matchmaking για τη διασύνδεση, 5 – 10 κατ’ 
έτος, επιλεγμένων νεοφυών εταιρειών της Ιαπωνίας με επενδυτές της Silicon Valley) στα πλαίσια 
του προγράμματος JETRO Innovation Program. Εξάλλου, μέσω του τοπικού γραφείου 
υλοποιείται από το 2018 το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης Global Acceleration Hub 
που απευθύνεται σε startup εταιρείες της Ιαπωνίας (https://www.globalaccelerationhub.com/).   
- Keizai Silicon Valley US – Japan Business Forum  
https://keizai.org/  
Το επαγγελματικό δίκτυο Keizai ιδρύθηκε το 1990 και προωθεί την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
σχέσεων μεταξύ της Ιαπωνίας και της Silicon Valley. Διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων 
δικτύωσης προκειμένου να ενδυναμώσει τους δεσμούς των μελών της Ιαπωνικής κοινότητας της 
περιοχής μεταξύ τους και με το οικοσύστημα καινοτομίας της Ιαπωνίας.  
- Japan Society of Northern California 
https://www.usajapan.org/ 
Ο δραστήριος αυτός ομογενειακός σύλλογος της τοπικής ιαπωνικής κοινότητας, σε συνεργασία 
με το US – Asia Technology Management Center του Πανεπιστήμιου του Stanford 
(https://asia.stanford.edu/) διοργανώνουν από το 2011, σε ετήσια βάση, το διήμερο συμπόσιο 
Japan – US Innovation Awards Symposium (https://www.usjinnovate.org/), στη διάρκεια του 
οποίου απονέμονται τα σχετικά βραβεία σε επιτυχημένους Ιάπωνες επιχειρηματίες που 
διαπρέπουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών. 
- US Japan MedTech Frontiers 
https://www.usjmf.org/  
Προάγει την ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών μηχανημάτων μέσω διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
εταιρειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 
Ιδρύθηκε το 2013 αρχικά με το σκοπό να διασυνδέσει αμερικανικές startups με μεγάλες εταιρείες 
του τομέα της υγείας στην Ιαπωνία. Στο μεταξύ έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του 
προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε startups που εδρεύουν στην Ιαπωνία.  
- Japanese University Network in the Bay Area (JUNBA) 
https://www.junba.org/ 
Πολλά Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας διατηρούν τοπικά γραφεία στον κόλπο του San Francisco (και 
σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ) με αποστολή την ενδυνάμωση των διμερών ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Ο οργανισμός JUNBA συγκεντρώνει ως 
μέλη του τα τοπικά αυτά γραφεία των Πανεπιστημίων της Ιαπωνίας.  

https://siliconvalleyinternship.com/
https://www.jetro.go.jp/usa/contact/sfc.html
https://usmarketaccess.com/
https://www.globalaccelerationhub.com/
https://keizai.org/about/
https://www.usajapan.org/
https://asia.stanford.edu/
https://www.usjinnovate.org/
https://www.usjmf.org/
https://www.junba.org/
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Ινδία 
- Silicon Valley Indian Professionals Association (SIPA) 
https://www.sipa.org/  
Η επαγγελματική αυτή Ένωση που λειτουργεί από το 1987, με εγγεγραμμένα πάνω από 5.000 
μέλη, έχει ως αποστολή την συσπείρωση των ινδικής καταγωγής στελεχών, επενδυτών και 
ιδρυτών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley, για την αποτελεσματικότερη 
δικτύωσή τους, την ανταλλαγή ιδεών/εμπειριών/συμβουλών και την εν γένει εκατέρωθεν στήριξη 
των μελών της στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο. Αποτελεί σημαντικό σύμμαχο για 
κάθε ιδρυτή νεοφυούς εταιρείας από την Ινδία που επεκτείνεται στην Silicon Valley και προάγει 
συνεργασίες τοπικών εταιρειών τεχνολογίας με την Ινδία. Είναι αξιοσημείωτο ότι Ινδοί κατέχουν 
σε μεγάλο ποσοστό εν συγκρίσει με άλλες εθνικότητες, υψηλές ή/και ιδρυτικές θέσεις στις πλέον 
πετυχημένες εταιρείες τεχνολογίας της περιοχής. 
- The Indus Entrepreneurs (TiE) 
https://sv.tie.org/ 
Ιδρύθηκε το 1992 στην Silicon Valley από ινδικής καταγωγής επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών 
τεχνολογίας  και παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, δικτύωσης, χρηματοδότησης και 
συμβουλευτικής (mentoring) και λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας. Έχει πλέον 
επεκταθεί σε άνω των 60 πόλεων ανά τον κόσμο (οι περισσότερες εξ αυτών βρίσκονται στις ΗΠΑ 
και την Ινδία) και αριθμεί συνολικά 15.000 μέλη. Το TiE Silicon Valley διοργανώνει το συνέδριο 
επιχειρηματικότητας τεχνολογίας, TiEcon, (https://www.tiecon.org/) που συγκεντρώνει περί τους 
150 ομιλητές και 4.000 συμμετέχοντες.  
- Indiaspora   
www.indiaspora.org  
Πρόκειται για δραστήρια Ένωση της ινδικής ομογένειας με έδρα το San Francisco που ιδρύθηκε 
το 2012 και αριθμεί 5.000 μέλη. 
 
 
Ιρλανδία 
- Enterprise Ireland 
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/International-Office-Network-Services-
and-Contacts/United-States.html 
Tοπική παρουσία του επίσημου φορέα προσέλκυσης επενδύσεων της Ιρλανδίας, μέρος δικτύου 
με συνολικά έξι γραφεία στις ΗΠΑ. Το τοπικό παράρτημα ιδρύθηκε το 1990 και απασχολεί 10 
υπαλλήλους. Ο φορέας παρέχει εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νεοφυείς εταιρείες 
της Ιρλανδίας που στοχεύουν στην ανάπτυξή τους στην Silicon Valley. O φορέας επενδύει σε 
ιρλανδικές νεοφυείς εταιρείες αρχικού σταδίου (pre-seed και seed) μέσω του κρατικού Seed & 
Venture Capital Scheme (2019-2014) συνολικού ύψους 175 εκατ. Ευρώ.  
- Irish Network Bay Area  
https://irishnetworkbayarea.com/  
Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε το 2008 με την υποστήριξη της Ιρλανδικής Κυβέρνησης. Προωθεί την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του με σκοπό την επαγγελματική 
συνεργασία και διοργανώνει δράσεις διασύνδεσης της τοπικής ιρλανδικής κοινότητας με ιδρυτές 
και στελέχη επιχειρήσεων της Ιρλανδίας.  
- Irish Technology Leadership Group 
http://itlg.org 
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 στην Silicon Valley και διοργανώνει 
εκδηλώσεις δικτύωσης (Young Innovators, Global Awards, Technology Forum) και προσφέρει 
υπηρεσίες διασύνδεσης κινητοποιώντας το ευρύ δίκτυο Ιρλανδών που κατέχουν θέσεις ευθύνης 
σε εταιρείες τεχνολογίας στην Silicon Valley. 
 
 

https://www.sipa.org/
https://sv.tie.org/
https://www.tiecon.org/
http://www.indiaspora.org/
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/International-Office-Network-Services-and-Contacts/United-States.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/International-Office-Network-Services-and-Contacts/United-States.html
https://irishnetworkbayarea.com/
http://itlg.org/
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Ισπανία 
- Spain Tech Center – Desafia 
https://www.sanfrancisco.desafia.gob.es/  
Συγχρηματοδοτείται από δύο κρατικούς φορείς: τον φορέα προσέλκυσης επενδύσεων και 
προώθησης εξαγωγών ICEX Spain Trade and Investment που υπάγεται στο ισπανικό Υπουργείο 
Βιομηχανίας, Εμπορίου & Τουρισμού και το φορέα Red.ex που εποπτεύεται από το ισπανικό 
Υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένο με την προώθηση και 
ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ισπανία. Ιδρύθηκε το 2011 και η αποστολή του 
είναι η στήριξη των ισπανικών εταιρειών τεχνολογίας στην προσπάθειά τους να επεκταθούν στην 
Silicon Valley. Διοργανώνει Immersion Programs για ισπανικές startups στην Silicon Valley, 
καθώς και προγράμματα Validation που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας, 
καθώς και online. Τα Validation Programs (προγράμματα αναζήτησης πελατών) απευθύνονται σε 
ισπανικές εταιρείες που διαθέτουν ήδη ένα MVP (minimum viable product), έχουν δηλαδή ήδη 
αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο προϊόν ή υπηρεσία.   
- California Spain Chamber of Commerce  
https://www.californiaspainchamber.org/  
Ιδρύθηκε το 2010 και έχει έδρα το Palo Alto. Διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και το Silicon Valley Spain Venture Summit για την προβολή νεοφυών 
εταιρειών της Ισπανίας με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος τοπικών επενδυτών.  
- Catalonia Exponetial 
www.catalonia.com/offices/silicon-valley.jsp 
Πρόκειται για ένα εκ των πέντε γραφείων που διατηρεί στις ΗΠΑ ο επίσημος φορέας προσέλκυσης 
επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών της Καταλονίας Catalonia Trade and Investment. Η έδρα 
του γραφείου στην Silicon Valley βρίσκεται στο San Jose (νότιο άκρο της Silicon Valley). Σε 
συνεργασία με τοπικές εταιρείες συμβούλων, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Road 
to Silicon Valley (διάρκειας έξι εβδομάδων) που απευθύνεται σε νεοφυείς εταιρείες της 
Καταλονίας. Προσφέρει επίσης ολιγοήμερα σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων της Καταλονίας 
που σκοπό έχουν να τους φέρουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής του εκάστοτε τομέα τους που 
αναπτύσσονται στην Silicon Valley και να ενημερωθούν για βέλτιστες πρακτικές και νέα μοντέλα 
του Open Innovation (ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών σε περιβάλλον εκτός της 
επιχείρησης/οργανισμού). 
 
 
Ισραήλ 
- California Israel Chamber of Commerce  
https://ci-cc.org/  
Το μεικτό αυτό επιμελητήριο διοργανώνει πληθώρα ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διασύνδεση του οικοσυστήματος startup εταιρειών του Ισραήλ με την τοπική δραστήρια ισραηλινή 
κοινότητα επιχειρηματιών, επιστημόνων και επενδυτών. Παρέχει τη δυνατότητα σε startups από 
το Ισραήλ να λάβουν εξατομικευμένη στήριξη από ειδικούς σε οποιοδήποτε ερώτημά τους αφορά 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην Καλιφόρνια (ίδρυση εταιρείας, προσέγγιση 
δυνητικών πελατών, πρόσληψη συνεργατών, νομικά και φοροτεχνικά ζητήματα κτλ).  
- Science Abroad 
https://www.scienceabroad.org.il/  
Ο οργανισμός Science Abroad που ιδρύθηκε το 2006 αξιοποιεί τους Ισραηλινούς επιστήμονες 
που δραστηριοποιούνται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα υψηλού κύρους ανά τον κόσμο προκειμένου 
να στηρίξουν μέσω σχετικών συνεργασιών την ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών 
του Ισραήλ. Διατηρεί παρουσία σε 30 πόλεις ανά τον κόσμο. Στην περιοχή της Silicon Valley 
λειτουργούν τρία γραφεία του Science Abroad με καθηγητές και ερευνητές των Πανεπιστημίων 
UCSF (San Francisco), UC Berkeley (πολιτειακά Πανεπιστήμια) και Stanford (ιδιωτικό) 
αντίστοιχα.  

https://www.sanfrancisco.desafia.gob.es/
https://www.californiaspainchamber.org/
http://catalonia.com/offices/silicon-valley.jsp
https://ci-cc.org/
https://www.scienceabroad.org.il/
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- Israeli Networking Organization INTRO  
https://introus.org/ 
Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρηματιών και στελεχών εταιρειών τεχνολογίας από το Ισραήλ που 
ζουν και εργάζονται στην Silicon Valley. Ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την αμφίδρομη στήριξη 
επιχειρηματικών σχεδίων και μεμονωμένων επαγγελματικών βημάτων των μελών του. Αριθμεί 
2.000 μέλη που προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους για τη διοργάνωση των δράσεων του 
δικτύου (εκδηλώσεις δικτύωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.).  
 
 
Ιταλία 
- Silicon Valley Italian Executive Council 
http://sviec.org/ 
Ιδρύθηκε το 2004 και έχει ως μέλη του Ιταλούς και Ιταλο-Αμερικανούς που δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά στον τομέα της τεχνολογίας/καινοτομίας στην περιοχή του Κόλπου του San 
Francisco. Διοργανώνουν σε ετήσια βάση το εκπαιδευτικό ταξίδι Silicon Valley Study Tour που 
απευθύνεται σε νέους αποφοίτους των Ιταλικών πανεπιστημίων.  
- Business Association Italy America (BAIA) 
https://www.baia-network.org/ 
Η επαγγελματική αυτή Ένωση έχει έδρα το San Francisco, ιδρύθηκε το 2007 και αποσκοπεί στη 
δικτύωση των μελών του (επιχειρηματιών, επενδυτών, στελεχών εταιρειών τεχνολογίας) μέσω 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (ομιλιών, διαλέξεων κλπ). Εστιάζει επίσης στην προώθηση 
επιχειρηματικών συνεργασιών με εταιρείες της Ιταλίας.  
- Silicon Valley Italian Hub 
https://svithub.com/ 
Ιδρύθηκε το 2020, απασχολεί 10 άτομα και διατηρεί δύο χώρους γραφείων, στο San Francisco 
και το Menlo Park. Προσφέρει τρία ολιγοήμερα διακριτά εκπαιδευτικά προγράμματα (bootcamps) 
σε ιδρυτές νεοφυών εταιρειών, ιδιώτες επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων αντίστοιχα, καθώς 
και τη δυνατότητα ενοικίασης γραφείων από ιταλικές startups. Επίσης προσφέρει πρόγραμμα 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας 10 εβδομάδων. Υλοποιούν τις δράσεις τους μέσω 
συμβολαίων με τοπικούς συνεργάτες όπως οι Lombard Street Ventures 
https://www.lombardstreet.io/  και Bootup World https://bootupworld.com/ . 
- Aster Emilia Romagna in Silicon Valley 
https://www.aster.it/en 
Ιδρύθηκε το 2015 και στηρίζει τις προσπάθειες νεοφυών εταιρειών από την γεωγραφική 
περιφέρεια της Emilia Romagna να διασυνδεθούν με την Silicon Valley. Διοργανώνουν 
προγράμματα “εμβάπτισης” (immersion programs) για στελέχη εταιρειών και επιταχυντών 
επιχειρηματικότητας από την περιοχή αυτή της Ιταλίας. Συνεργάζονται με τον επιταχυντή 
επιχειρηματικότητας Plug & Play για την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος διάρκειας 
τριών μηνών από νεοφυείς εταιρείες. Σημειώνουμε ότι ο Plug & Play προσφέρει ειδικό πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε αλλοδαπούς κρατικούς φορείς (International Government Program, 
https://www.plugandplaytechcenter.com/international/)  για τη στήριξη των startups των εκάστοτε 
χωρών. 
 
 
Κίνα  
- Hua Yuan Science and Technology Association - HYSTA 
https://www.hysta.org/  
Πρόκειται για επαγγελματική ένωση Αμερικανο-κινέζων επιχειρηματιών με έδρα στην Silicon 
Valley που ιδρύθηκε το 1999. Αριθμεί 32.000 μέλη και οργανώνει ετήσια σύνοδο και πολυάριθμες 
εκδηλώσεις δικτύωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κινέζοι (όπως άλλωστε και οι Ινδοί), συγκριτικά 
με άλλες εθνότητες, κατέχουν τις περισσότερες θέσεις ευθύνης σε εταιρείες της Silicon Valley.  

https://introus.org/
http://sviec.org/
https://www.baia-network.org/
https://svithub.com/
https://www.lombardstreet.io/
https://bootupworld.com/
https://www.aster.it/en
https://www.plugandplaytechcenter.com/international/
https://www.hysta.org/
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- Chinese Information and Networking Association (CINA) 
http://www.cinaglobal.org/  
Η CINA είναι η ένωση των επαγγελματιών του κάδου της πληροφορικής κινεζικής καταγωγής 
στην περιοχή. Ιδρύθηκε το 1992, αριθμεί 20.000 μέλη και οι δράσεις της χρηματοδοτούνται από 
τις ετήσιες συνδρομές των μελών και τις χορηγίες εταιρειών του κλάδου της πληροφορικής. 
- Chinese Institute of Engineers, CIE – San Francisco Bay Area Chapter  
https://www.cie-sf.org/  
Ιδρύθηκε το 1979 ως παράρτημα της επαγγελματική ένωση μηχανικών κινεζικής καταγωγής CIE 
στην Silicon Valley.  
- Chinese American Semiconductor Professionals Association (CASPA) 
http://www.caspa.com/about/silicon-valley-headquarter  
Η επαγγελματική αυτή ένωση ιδρύθηκε το 1991 και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη 
της, περί τα 6.000 στελέχη εταιρειών ημιαγωγών στην περιοχή. Έχει έδρα στην Silicon Valley και 
διατηρεί 11 συνολικά γραφεία ανά τον κόσμο. Χρηματοδοτείται από χορηγίες 70 εταιρειών του 
κλάδου. Διοργανώνει συμπόσια, συνέδρια, σεμινάρια για θέματα του κλάδου και δέχεται 
επισκέψεις επιχειρηματικών αποστολών από την Κίνα.  
- North America Chinese Clean-tech & Semiconductor Association (NACSA) 
http://www.nacsa.com/about/background  
Ιδρύθηκε το 1996, έχει έδρα στην Silicon Valley και αριθμεί 4.000 μέλη. Διοργανώνει συνέδρια και 
εκδηλώσεις δικτύωσης.  
  
 
Κορέα   
- KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) Silicon Valley  
kotrasv.org  
Το παράρτημα του KOTRA, του κρατικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης 
εξαγωγών της Κορέας, στην Silicon Valley ιδρύθηκε το 1995 ως μέλος του δικτύου των 120 
γραφείων του KOTRA που λειτουργούν ανά τον κόσμο. Το τοπικό παράρτημα που απασχολεί 
προσωπικό 40 ατόμων, επικεντρώνεται στην σύσφιξη σχέσεων και ανάπτυξη διμερών 
συνεργασιών όσον αφορά την καινοτομία και την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Έχει συνάψει 
συνεργασία με το κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας Mind the Bridge 
(https://mindthebridge.com/), το οποίο εκπόνησε μελέτη για το οικοσύστημα startup εταιρειών της 
Κορέας και υλοποιεί συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις 
νεοφυείς εταιρείες της Κορέας να εξασφαλίσουν πελάτες και χρηματοδότες από την Silicon Valley. 
- KOTRA Silicon Valley IT Business Center 
https://www.kotrasvit.org/english/ 
Ο ΚΟΤRA λειτουργεί στην Silicon Valley τεχνολογικό κέντρο εταιρειών πληροφορικής στο οποίο 
φιλοξενούνται, έναντι χαμηλού κόστους, περί τις 50 επιλεγμένες κορεατικές μικρομεσαίες 
εταιρείες, οι οποίες δέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
των (προσέγγιση νέων πελατών, νομικές συμβουλές για θέματα κατοχύρωσης δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στρατηγική marketing, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κλπ).  
- Korean American Professional Society  
https://www.kaps.org/  
Ομάδα δικτύωσης μεταξύ νέων επαγγελματιών κορεατικής καταγωγής που ζουν στην περιοχή 
του Κόλπου του Αγίου Φραγκίσκου που ιδρύθηκε το 2001 και αριθμεί 1.500 μέλη. Διοργανώνει 
συχνές συναντήσεις δικτύωσης των μελών της. Λειτουργεί υπό τη στήριξη του Γενικού Προξενείου 
της Κορέας στην πόλη.  
 
 
 
 

http://www.cinaglobal.org/
https://www.cie-sf.org/
http://www.caspa.com/about/silicon-valley-headquarter
http://www.nacsa.com/about/background
http://www.kotrasv.org/
https://mindthebridge.com/
https://www.kotrasvit.org/english/
https://www.kaps.org/
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Λουξεμβούργο 
Luxembourg Trade and Investment Office 
https://www.san-francisco.investinluxembourg.us/ 
Τοπικό γραφείο του κρατικού φορέα προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών του 
Λουξεμβούργου, όπου απασχολούνται τρία στελέχη, με επικεφαλής τον Γενικό τους Πρόξενο. 
Έχει παρουσία και στην Νέα Υόρκη. Προσφέρει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
startup επιχειρήσεις του Λουξεμβούργου. 
 
 
Νορβηγία 
Innovation Norway 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-offices/america/sanfrancisco/ 
Πρόκειται για την τοπική παρουσία του κρατικού φορέα Innovation Norway που διατηρεί εκτενές 
δίκτυο γραφείων ανά τον κόσμο. Στεγάζεται στο Nordic Innovation House, το οποίο ίδρυσε και 
διαχειριζόταν από το 2008 έως το 2013 οπότε και μετατράπηκε σε συνεργατικό χώρο για όλες τις 
σκανδιναβικές χώρες. Απασχολεί 5 άτομα προσωπικό. Τα προγράμματα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης TINC και REACH για αρχικού και εξελιγμένου σταδίου ανάπτυξης νεοφυείς εταιρείες 
αντίστοιχα, τα οποία αυτή τη στιγμή στεγάζονται στο Nordic Innovation House (ΝΙΗ) (βλ. 
συγκεκριμένη αναφορά στο ΝΙΗ που ακολουθεί), υλοποίησε αρχικά ο νορβηγικός φορέας για τις 
εταιρείες της χώρας του, προτού δοθεί δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες από όλη την 
Σκανδιναβία. Το Innovation Norway υλοποιεί και πρόγραμμα στήριξης ειδικά για την γυναικεία 
επιχειρηματικότητα (Women in Tech). 
  
 
Ολλανδία 
- Holland in the Valley 
http://nlintheusa.com/hollandinthevalley/ 
Ιδρύθηκε το 2010. Απασχολεί 25 άτομα προσωπικό. Πρόκειται για τμήμα του Γενικού Προξενείου 
της Ολλανδίας στο San Francisco. Προσφέρει υπηρεσίες soft landing (υποδοχής και 
υποστήριξης) για νεοφυείς εταιρείες από την Ολλανδία. Οργανώνει το πρόγραμμα Internships in 
the Valley για νέους αποφοίτους ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ολλανδίας 
προκείμενου αυτοί να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες τεχνολογίας στην Silicon Valley. 
Αναλαμβάνει εξάλλου την εθνική συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις 
τεχνολογίας όπως η CES (Consumer Electronics Show, Las Vegas).  
- Netherlands Foreign Investment Agency 
www.investinholland.com/contact-us/san-francisco-office/ 
Ο επίσημος φορέας προσέλκυσης επενδύσεων της Ολλανδίας διατηρεί στο San Francisco 
γραφείο με ομάδα τριών ατόμων. Λειτουργούν πέντε συνολικά γραφεία στις ΗΠΑ. 
 
 
Πολωνία 
Polish Investment and Trade Agency 
https://www.paih.gov.pl/foreign_trade_office_san_francisco 
Γραφείο του κρατικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών της 
Πολωνίας, μέλος ενός εκτεταμένου δικτύου παρόμοιων γραφείων με παρουσία σε πολλές χώρες 
του κόσμου (στις ΗΠΑ, τα άλλα γραφεία λειτουργούν σε Ουάσιγκτων, Νέα Υόρκη, Σικάγο, 
Χιούστον και Λος Άντζελες). Το γραφείο στο San Franisco έχει δύο υπαλλήλους και στεγάζεται 
στο coworking χώρο του επιταχυντή επιχειρηματικότητας Rocketspace 
(https://www.rocketspace.com).  
 
 

https://www.san-francisco.investinluxembourg.us/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-offices/america/sanfrancisco/
http://nlintheusa.com/hollandinthevalley/
https://investinholland.com/contact-us/san-francisco-office/
https://www.paih.gov.pl/foreign_trade_office_san_francisco
https://www.rocketspace.com/
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Πορτογαλία 
- AICEP Portuguese Trade & Investment Agency 
http://www.portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-
network/Pages/ARedeAicep.aspx?codPais=&idPontoRede=92 
Διατηρεί γραφείο με δύο άτομα. Διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής των startup εταιρειών από 
την Πορτογαλία και προσέλκυσης επενδύσεων εταιρειών της Silicon Valley στην Πορτογαλία.  
- West to West 
www.westtowest.org  
Πρωτοβουλία ομάδας Πορτογάλων ιδρυτών νεοφυών εταιρειών με έδρα την Silicon Valley, με την 
υποστήριξη, μεταξύ άλλων, του κρατικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων AICEP Protugal 
Global και του επενδυτικού κεφαλαίου Portugal Ventures. Λειτουργεί από το 2019. Προσφέρει 
επίσης στήριξη σε αποφοίτους πανεπιστημίων από την Πορτογαλία προκειμένου να κάνουν 
πρακτική άσκηση σε εταιρείες στην Silicon Valley. Προσκαλεί μέντορες από την Silicon Valley για 
ομιλίες και σεμινάρια στην Πορτογαλία.  
 
 
Ρουμανία 
Romanian-American Chamber of Commerce  
http://www.racc.ro/san-francisco-chapter.html 
To μεικτό αυτό επιμελητήριο που ιδρύθηκε το 1990 διατηρεί γραφείο στο San Francisco από το 
2017. Αποτελεί μέλος δικτύου 7 γραφείων ανά τις ΗΠΑ. Συνεργάζεται στενά με την Επίτιμη 
Πρόξενο της Ρουμανίας στην περιοχή και με το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας στο Los Angeles. 
 
 
Σλοβενία  
ABC Accelerator 
www.abc-accelerator.com 
Πρόκειται για επιταχυντή επιχειρηματικότητας με έδρα την Λιουμπλιάνα και γραφεία στο San 
Jose. Άνω των 120 νεοφυών εταιρειών έχουν παρακολουθήσει το τρίμηνο αυτό πρόγραμμα 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης από το 2015 που ξεκίνησε η λειτουργία του. Λειτουργεί με την 
στήριξη φορέων καινοτομίας της Σλοβενίας, ωστόσο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες 
από την Σλοβενία. 
 
 
Σουηδία 
- Business Sweden San Francisco 
www.business-sweden.se/en/contact/offices-abroad/USA/San-Francisco/ 
Οργανισμός Business Sweden διατηρεί παρουσία σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτλεί 
συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ένωσης Εξαγωγικού Εμπορίου της Σουηδίας. 
Λειτουργούν τρία γραφεία του στις ΗΠΑ, σε San Francisco, Νέα Υόρκη και Σικάγο. Προσφέρει 
προγράμματα για startups (πρόγραμμα “Leap Accelerator”) και για scaleups (“Catalyst”).  
- Vinnova Silicon Valley Office,  
https://www.vinnova.se/en/m/silicon-valley/ 
Συνεργάζεται στενά με το Nordic Innovation House (ΝΙΗ). Στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο του 
Stanford 
 
 
 
 
 
 

http://www.portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-network/Pages/ARedeAicep.aspx?codPais=&idPontoRede=92
http://www.portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-network/Pages/ARedeAicep.aspx?codPais=&idPontoRede=92
http://www.westtowest.org/
http://www.racc.ro/san-francisco-chapter.html
http://www.abc-accelerator.com/
http://www.business-sweden.se/en/contact/offices-abroad/USA/San-Francisco/
https://www.vinnova.se/en/m/silicon-valley/
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Τουρκία 
Innogate 
https://innogate.org/en/homepage/ 
Φορέας με την έδρα του στην Κωνσταντινούπολη και παρουσία σε τρεις αμερικανικές πόλεις: San 
Francisco, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Λειτουργεί με την στήριξη του τουρκικού Υπουργείου Ανάπτυξης 
και του Istanbul Development Agency. Προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης σε τουρκικές νεοφυείς εταιρείες, αναλόγως των αναγκών τους βάσει του σταδίου 
εξέλιξης της κάθε εταιρείας (από προγράμματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων για εταιρείες σε 
πρώιμο στάδιο εξέλιξης μέχρι 6-μηνα προγράμματα για εταιρείες που έχουν ήδη αναπτυχθεί 
σημαντικά). Η υλοποίηση των προγραμμάτων βασίζεται στη συμμετοχή δικτύου 500 μεντόρων 
τουρκικής καταγωγής απ’ όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα 
πάνω από 100 νεοφυείς εταιρείες της Τουρκίας.  
 
 
Τσεχία 
Czech Invest - San Francisco Office 
www.czechinvest.org/en/Contacts/Foreign-Offices/USA-California 
O οργανισμός, με έδρα την Πράγα, διατηρεί γραφεία σε οκτώ χώρες. Το γραφείο στο San 
Francisco ιδρύθηκε το 2001 και οργανώνει τη συμμετοχή νεοφυών εταιρειών από την Τσεχία σε 
διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας, όπως το TechCrunch Disrupt (San Francisco) και η CES (Las 
Vegas). Προσφέρει το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης CzechAccelerator, τρίμηνης 
διάρκειας, τρεις φορές ανά έτος, που απευθύνεται κάθε φορά σε πέντε επιλεγμένες νεοφυείς 
εταιρείες από την Τσεχία. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τοπικούς φορείς/εταιρείες, για 
παράδειγμα το USMAC (US Market Access Center, www.usmarketaccess.com μέσω του 
προγράμματός του Go Global Silicon Valley).  
 
 
Φινλανδία 
- Business Finland Silicon Valley 
https://www.businessfinland.fi/en/locations/americas/united-states 
Η κρατική υπηρεσία εμπορίου και επενδύσεων της Φινλανδίας Business Finland διατηρεί 
παρουσία στην Silicon Valley. Πρόκειται για ένα από τα 20 τοπικά γραφεία της ανά τον κόσμο. Το 
τοπικό γραφείο στεγάζεται στο Nordic Innovation House και απασχολεί 6 άτομα. Στις ΗΠΑ 
λειτουργούν δύο ακόμα γραφεία (στην Ουάσιγκτων και τη Νέα Υόρκη). Το τοπικό γραφείο 
διοργανώνει προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης για επιλεγμένες startup εταιρείες από 
την Φινλανδία.  
- Nexit Ventures 
https://www.nexitventures.com 
Πρόκειται για φινλανδική εταιρεία κεφαλαίων υψηλού ρίσκου με έδρα στο Ελσίνκι και γραφείο 
στην Silicon Valley. Ιδρύθηκε το 1999 και επενδύει κυρίως σε εταιρείες του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://innogate.org/en/homepage/
https://www.czechinvest.org/en/Contacts/Foreign-Offices/USA-California
http://www.usmarketaccess.com/
https://www.businessfinland.fi/en/locations/americas/united-states
https://www.nexitventures.com/
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Φορείς στήριξης νεοφυών εταιρειών ομάδων χωρών στην Silicon Valley   
 
Nordic Innovation House (ΝΗΙ) 
https://www.nordicinnovationhouse.com/siliconvalley  
Αρχικά ιδρύθηκε ως πρωτοβουλία της Νορβηγίας. Από το 2013 το χρηματοδοτούν και το 
διαχειρίζονται από κοινού κρατικοί φορείς καινοτομίας της Ισλανδίας, Φινλανδίας, Σουηδίας, 
Δανίας και Νορβηγίας, βάσει αποφάσεων του Nordic Council of Ministers. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρει απευθύνονται σε νεοφυείς και μη εταιρείες των εν λόγω χωρών. Αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις λειτουργούν στην Νέα Υόρκη, την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ.  
 
Silicon Vikings 
http://siliconvikings.com/ 
Πρόκειται για την τοπική παρουσία μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που λειτουργεί από το 
1997 στην Silicon Valley και διατηρεί γραφεία σε όλες τις σκανδιναβικές και τις χώρες της 
Βαλτικής. Είναι πολύ δραστήρια και διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις βασιζόμενη στο εκτεταμένο 
δίκτυο στελεχών εταιρειών τεχνολογίας, επενδυτών και επιχειρηματιών στον τομέα της 
καινοτομίας που διαθέτει. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν τις εκδηλώσεις State of Nordic Tech, 
Tech Forecast 360, τη διοργάνωση επισκέψεων Innovation Visits, τη διοργάνωση παρουσιάσεων 
startup εταιρειών σε επενδυτές (Nordic Pitch Nights) και τους διαγωνισμούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας τους με το Startup World Cup.  
(https://www.startupworldcup.io/). 

ΕΙΤ Hub Silicon Valley  
https://eit.europa.eu/news-events/news/EIT-Hub-Silicon-Valley  
Αποτελεί την τοπική παρουσία του φορέα European Institute of Innovation and Technology που 
διατηρεί γραφεία σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ αυτή είναι η μόνη επίσημη παρουσία 
ευρωπαϊκού φορέα στην περιοχή. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως EIT Digital – Silicon Valley Hub 
το 2015 και σταδιακά διεύρυνε τον τομέα δραστηριοτήτων του συμπεριλαμβάνοντας και άλλες 
θεματικές ενότητες (KICs: Knowledge and Innovation communities), πέραν του ΕΙΤ Digital (π.χ. 
το ΕΙΤ Health KIC, το ΕΙΤ Climate KIC κ.ά.). Τα επίσημα εγκαίνια του ως ΕΙΤ Hub Silicon Valley 
έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2019. Διοργανώνει σε τακτά διαστήματα συναντήσεις της ομάδας 
EuropeSV (συνήθως ανά τρίμηνο) στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων 
διασύνδεσης των ευρωπαϊκών χωρών και ανταλλάσσουν πληροφορίες για δράσεις, εκδηλώσεις, 
νέες πρωτοβουλίες κλπ. Διοργανώνει επίσης σε ετήσια βάση τη δράση Startup Europe Comes to 
Silicon Valley, σε συνεργασία με το Mind the Bridge. Η διοργάνωση περιλαμβάνει το Scaleup 
Summit στο οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκές scaleup εταιρείες (αρκετά ώριμες startups) και 
πολυεθνικές εταιρείες (corporates). Σκοπός της συνόδου είναι η διερεύνηση συνεργασιών μέσω 
στοχευμένων επιχειρηματικών ραντεβού μεταξύ των συμμετεχόντων scaleups και corporates.   
 
Mind the Bridge 
https://mindthebridge.com/ 
Εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2007 από Ιταλό, πρώην στέλεχος της Google και αρχικά 
παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιταλικές εταιρείες. Πλέον παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο 
σε νεοφυείς εταιρείες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο, με έμφαση στις 
ευρωπαϊκές. Απασχολεί 27 άτομα και αποτελεί το κεντρικό παράρτημα της εταιρείας με παρουσία 
σε Βαρκελώνη, Λονδίνο, Μιλάνο και Βερολίνο. Διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
καθώς επίσης τα λεγόμενα “Scaleup Summits” κατά τα οποία scale up εταιρείες έχουν τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε επενδυτές Venture Capital και σε μεγάλες 
εταιρείες με προοπτική την εξασφάλιση χρηματοδότησης ή την εξαγορά αντίστοιχα.  
 
 

https://www.nordicinnovationhouse.com/siliconvalley
http://siliconvikings.com/
https://www.startupworldcup.io/
https://eit.europa.eu/news-events/news/EIT-Hub-Silicon-Valley
https://mindthebridge.com/
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 Συμπεράσματα / Προτάσεις 
 
Είναι πρόδηλο από την παράθεση των ανωτέρω ότι η Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα 

των λοιπών χωρών, θα ήταν σε θέση να στηρίξει σε καθοριστικό βαθμό την ελληνική νεοφυή 
επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη Χώρα μας, με την ίδρυση ενός 
κατάλληλα στελεχωμένου γραφείου συνδέσμου στην Silicon Valley, με επαρκείς υποδομές και 
χρηματοδότηση, το οποίο θα: 

 
• παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

Ελλάδα ή/και οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στην χάραξη ψηφιακής πολιτικής  
• υποστηρίζει ελληνικές νεοφυείς εταιρείες με υπηρεσίες soft landing, bootcamps, 

immersion programs, market entry workshops, συμβουλευτικές υπηρεσίες για πρακτικά 
θέματα (νομικά, φοροτεχνικά, αιτήσεων για visa, εξεύρεση στέγης, χώρων co-working 
κλπ), mentoring, coaching και networking στην Silicon Valley,  προκειμένου να 
διερευνήσουν - αναλόγως του σταδίου ωριμότητάς τους - την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης από τις εδώ εταιρείες κεφαλαίων υψηλού ρίσκου ή τους angel investors 
και την εξεύρεση πελατών ή συνεργατών. 

• προβάλει την Ελλάδα στο τοπικό οικοσύστημα ως χώρα παραγωγής καινοτόμων 
τεχνολογιών, με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ολοένα βελτιούμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, ελκυστικό προς τους ξένους επενδυτές.  
 

Το γραφείο αυτό – κατά τα πρότυπα των παραδειγμάτων άλλων χωρών - θα μπορούσε να ήταν: 
• αμιγώς κρατικό (π.χ. γραφείο κρατικού φορέα προσέλκυσης επενδύσεων),  
• ημικρατικό μέσω συνεργασίας με κάποιο ίδρυμα/οργανισμό/ένωση/σύνδεσμο, με την 

αξιοποίηση του δυναμικού ελληνικού στοιχείου στελεχών τοπικών εταιρειών τεχνολογίας 
και τη στήριξη κάποιου συναφούς κρατικού φορέα 

• παράρτημα μεικτού επιμελητηρίου 
 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με κάποιον τοπικό φορέα (είτε ιδιωτική εταιρεία, 
είτε εκπαιδευτικό/ερευνητικό ίδρυμα) είτε σε μόνιμη βάση είτε adhoc με την παροχή δυνατότητας 
σε επιλεγμένες ελληνικές νεοφυείς εταιρείες να παρακολουθήσουν προγράμματα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης στην Silicon Valley ή/και με την πρόσκληση συμβούλων startup εταιρειών στη Χώρα 
μας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες mentoring, coaching, workshops κλπ σε επιλεγμένες 
ελληνικές startup εταιρείες.  
 

Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν διαθέτει κάποιον επίσημο οργανισμό / μηχανισμό στήριξης 
των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που να εδρεύει στην περιοχή, πέραν του Γραφείου ΟΕΥ 
του ΓΠ Αγίου Φραγκίσκου. Η πρώτη φορά που διοργανώθηκε από κρατικό ελληνικό φορέα 
(Enterprise Greece) σχετική δράση στήριξης ήταν το Δεκέμβριο του 2020 με την πραγματοποίηση 
του διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος “Thriving in the storm” διάρκειας επτά ημερών, 
από την εταιρεία συμβούλων US Market Access Center (https://usmarketaccess.com/), στο οποίο 
συμμετείχαν 12 ελληνικές startups. Η συνέχιση και επέκταση αυτής της δράσης θα έδινε την 
ευκαιρία σε περισσότερες εταιρείες να λάβουν τη σχετική επιμόρφωση. Εξάλλου, εφόσον πλέον 
το οικοσύστημα των startups στην Ελλάδα έχει επίσημα χαρτογραφηθεί με τη θέσπιση του 
εθνικού μητρώου νεοφυών εταιρειών Elevate Greece (https://elevategreece.gov.gr/), οι 
προαναφερθείσες δράσεις στήριξης θα μπορούσαν να προσφέρονται ως παροχές προς τις 
εγγεγραμμένες στο μητρώο επιχειρήσεις.  

 
 
 

https://usmarketaccess.com/
https://elevategreece.gov.gr/
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Επιπλέον, πρωτοβουλίες μη κρατικών φορέων, όπως το Innovative Greeks 
(https://www.innovativegreeks.gr/) - καρπός της συνεργασίας του ΣΕΒ και της Endeavor Greece 
(https://endeavor.org.gr/) - έχουν την προοπτική να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
διασύνδεση του ανά τον κόσμο ομογενειακού στοιχείου με την Ελλάδα. Η πολυπληθής και 
δραστήρια κοινότητα των Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών στην Silicon Valley 
εμφανίζεται πρόθυμη να συμβάλει ενεργά την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος 
καινοτομίας. Η ίδρυση ενός τοπικού Συλλόγου Ελλήνων (Silicon Valley Greek Hub), την οποία 
προωθεί το Γενικό Προξενείο Αγίου Φραγκίσκου - αντίστοιχου με το Hellenic Innovation Network 
(www.hellenic.org) που λειτουργεί στη Βοστώνη - δύναται να συνδράμει καθοριστικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 

 
        Δάφνη Βιτσικουνάκη 

     Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α' 
 
 
Πηγές: 
 
- European Innovation Hubs in Silicon Valley (March 2021) 
ART-ER (Attractiveness Research Territory – Emilia-Romagna) 
https://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it/2021/04/22/european-innovation-hubs-il-report-art-
er-sulle-istituzioni-presenti-nella-bay-area/ 
 
- Europe Bridge Organizations in Silicon Valley  
Mind the Bridge (April 2018)  
https://mindthebridge.com/europe-bridge-organizations-in-silicon-valley-v1-1/ 
 
- The Rise of TechPlomacy in the Bay Area  
DiploFoundation (April 2018) 
https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf 
 
- Innovation Bridge: Technology, Startups and Europe’s Connection to Silicon Valley  
The Bay Area Council Economic Institute (August 2017) 
http://www.bayareaeconomy.org/report/innovation-bridge/ 

https://www.innovativegreeks.gr/
https://endeavor.org.gr/
http://www.hellenic.org/
https://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it/2021/04/22/european-innovation-hubs-il-report-art-er-sulle-istituzioni-presenti-nella-bay-area/
https://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it/2021/04/22/european-innovation-hubs-il-report-art-er-sulle-istituzioni-presenti-nella-bay-area/
https://mindthebridge.com/europe-bridge-organizations-in-silicon-valley-v1-1/
https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf
http://www.bayareaeconomy.org/report/innovation-bridge/

