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Συναντήσεις μεταξύ Enterprise Greece και φορέων επιχειρηματικότητας στην 

Ουάσιγκτων, 12-14.10.2022. 
 

Επί τη ευκαιρία της παρουσίας στην Ουάσιγκτων της Εντεταλμένης Συμβούλου και 
Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ του φορέα  Enterprise Greece, κας Μ. Αλεξανδροπούλου, λόγω της 
συνδιοργάνωσης, από κοινού με το AmCham, της ελληνικής συμμετοχής, με εθνικό περίπτερο, 
στη διεθνή έκθεση αμυντικού εξοπλισμού AUSA έτους 2022, το Γραφείο μας ανέλαβε τη 
διευθέτηση συναντήσεών της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιχειρηματικότητας, για 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ενδεχόμενες συνέργειες και δυνατότητες μελλοντικής 
συνεργασίας μεταξύ αυτών και της Enterprise Greece (EG). 
 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το διάστημα 12-14 Οκτωβρίου, το Γραφείο μας διευθέτησε τέσσερις 
συναντήσεις, μεταξύ της EG και των παρακάτω φορέων: 
 
α) SELECT USA (https://www.trade.gov/selectusa-home), δημόσιος φορέας προσέλκυσης 

ΑΞΕ στις ΗΠΑ που υπάγεται στο α/ Υπουργείο Εμπορίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 
η συνεργασία των δύο φορέων στο πεδίο της διοργάνωσης ενημερωτικών σεμιναρίων, 
απευθυνόμενων σε υποψήφιους επενδυτές εκατέρωθεν του Ατλαντικού, καθώς και η 
φιλοξενία εκδηλώσεων του Select USA στην Ελλάδα. 

 
β) US CHAMBER OF COMMERCE (https://www.uschamber.com/), μεγαλύτερος 

επιμελητηριακός φορέας των ΗΠΑ, αριθμώντας άνω των 3 εκ. επιχειρήσεων-μελών. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε σε υπηρεσίες που θα μπορούσε, δυνητικά, να προσφέρει το US 
Chamber σε ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στις ΗΠΑ, σε 
συνεργασία με EG.  

 
γ) AMERICAN-CENTRAL EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION (ACEBA, 

https://aceba.org/), φορέας που δραστηριοποιείται σε 14 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 
ιδρύοντας διμερή επιχειρηματικά συμβούλια, ενώ στοχεύει σε σχετική δραστηριοποίηση και 
στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι ACEBA και EG συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν την 
επικοινωνία τους ενόψει επικείμενης επιχειρηματικής αποστολής του α/ φορέα στη χώρα 
μας, την προσεχή άνοιξη, για κατά το δυνατόν συνδιοργάνωση στοχευμένης εκδήλωσης 
επιχειρηματικής δικτύωσης (B2B match-making) ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων. 

 
δ) BUSINESS COUNCIL FOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING (BCIU, https://bciu.org/), 

ιδιωτικός φορέας επιχειρηματικής δικτύωσης, με εκατοντάδες μέλη-επιχειρήσεις όπως 
εταιρείες Fortune 100, πολυεθνικές, ή εξωστρεφείς ΜΜΕπιχ. Συζητήθηκαν δυνατότητες 
διμερούς συνεργασίας. 

 
Σημειώνεται, το επίπεδο εκπροσώπησης των Α/ συνομιλητών μας στις συναντήσεις υπήρξε 
εξαιρετικά υψηλό (ενδεικτικά, Εκτελεστικός Δ/ντης SelectUSA, κ. J. Singh και Γενική Δ/ντρια 
Ευρώπης US Chamber, κα. Iv. Zuzul) ενδεικτικό του ενδιαφέροντος ανωτέρω φορέων για το 
ελληνικό Επιχειρείν και την ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικής διασύνδεσης με τη χώρα 
μας.  
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