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Άγιος Φραγκίσκος, 20 Σεπτεμβρίου 2019 
 

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. 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.  

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 τους, η μια μετά την άλλη, 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, πέραν των Διπλωματικών τους Αρχών, 
έχουν ιδρύσει στην Silicon Valley παραρτήματα των εθνικών τους φορέων προσέλκυσης επενδύσεων, 
γραφεία συνδέσμων, γραφεία μεικτών επιμελητηρίων, επιταχυντές επιχειρηματικότητας ή άλλα συναφή 
γραφεία διασύνδεσης. Παράλληλα με τη λειτουργία αυτών των γραφείων, σε πλείστες περιπτώσεις, οι ξένες 
χώρες έχουν επιλέξει τοπικούς συνεργάτες, κυρίως επιταχυντές επιχειρηματικότητας αλλά και εταιρείες 
συμβούλων 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 δραστηριότητες αυτές σε περισσότερες περιπτώσεις υλοποιούνται με την στενή συνεργασία των 
εδώ Διπλωματικών Αρχών των αντίστοιχων χωρών, καθώς στην πλειονότητά τους οι Αρχές αυτές διαθέτουν 
Διπλωματικούς Συμβούλους ή αυτοτελή τμήματα που επικεντρώνονται σε ανάπτυξη συνεργασιών στους 
τομείς της Επιστήμης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και της συναφούς επιχειρηματικότητας.  
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Φορείς άσκησης ψηφιακής διπλωματίας στην Silicon Valley   
 

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 5 ατόμων με επικεφαλής τον Γενικό Πρόξενο 
της Αυστρίας στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. 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.  
 
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 
www.wallonia.us/en 
Η επίσημη αυτή υπηρεσία της Βαλλονίας διατηρεί γραφεία σε 5 πόλεις των ΗΠΑ μεταξύ των οποίων και το 
San Francisco. 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. H πρωτοβουλία ίδρυσής του ανήκει στον Επίτιμο Πρόξενο 
της Βουλγαρίας στην περιοχή. Παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε νεοφυείς εταιρείες από την Βουλγαρία 
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 σπόνσορες όπως το Bulgarian 
Entrepreneurship Center και η Endeavor Bulgaria.  

http://www.open-austria.com/
http://www.belcham.org/
http://www.wallonia.us/en
https://www.digitalwallonia.be/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/en/contact/foreign-offices/usa
https://www.bghub.io/
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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/). 
- 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, ομάδας στελεχών εταιρειών τεχνολογίας με 
εξειδίκευση στην καινοτομία, οι οποίοι στις συναντήσεις τους παρακολουθούν παρουσιάσεις νεοφυών 
εταιρειών (pitches) και ανταλλάσσουν απόψεις για καλές πρακτικές εφαρμογής του open innovation (οι 
επιχειρήσεις καινοτομούν όχι μόνο μέσω των δικών τους εσωτερικών διεργασιών και λειτουργίας 
απομονωμένων κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, παρά υιοθετούν καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες, ενσωματώνοντάς τες στις αντίστοιχες δικές τους μέσω εξαγορών ή συνεργασιών με νεοφυείς 
εταιρείες ή/και ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων).  
- 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).  
 
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 Chambers of Commerce Abroad  
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.  
 

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/
http://www.bpifrance.fr/
https://www.innovation-prime.com/
http://www.parisoma.com/
https://www.fabernovel.com/
http://www.gtai.de/
http://www.gaccwest.com/en/about-us/
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- German Accelerator 
www.germanaccelerator.com 
Πρόκειται για πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας τριών μηνών που απευθύνεται σε 
γερμανικές νεοφυείς εταιρείες. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο San Francisco το 2012. Αποτελεί 
μέρος δικτύου με παρουσία στην Νέα Υόρκη, το Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη) και την Σιγκαπούρη. Η όλη 
δραστηριότητα του δικτύου στηρίζεται 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 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.  
 
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 
20 άτομα. 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.  

http://www.germanaccelerator.com/
https://germaninnovators.com/
http://www.bavaria.org/
http://techamb.um.dk/
http://www.siliconvalley.um.dk/
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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 
20 ατόμων. 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) και Ρίο ντε Τζανέιρο. 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 (VR/AR) 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.  
 
Εσθονία 
Enterprise Estonia 
www.eas.ee/eas/?lang=en 
Το τοπικό γραφείο (μέρος δικτύου με ακόμα οκτώ γραφεία ανά τον κόσμο) παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τον δημόσιο τομέα της Εσθονίας προκειμένου να 
διασυνδεθούν με την Silicon Valley.  
 
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 πέντε 
γραφείων στις ΗΠΑ).  
- 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. 
 
Ισπανία 
- Spain Tech Center - Desafia 
https://www.spaintechcenter.com 
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. 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 

http://www.swissnexsanfrancisco.org/
http://www.eas.ee/eas/?lang=en
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
http://itlg.org/
https://www.spaintechcenter.com/
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εταιρείες που διαθέτουν ήδη ένα MVP (minimum viable product), έχουν δηλαδή ήδη αναπτύξει, σ’ έναν 
αρχικά ικανοποιητικό βαθμό, ένα ολοκληρωμένο προϊόν ή υπηρεσία.   
- Catalan Government Trade & Investment office in Silicon Valley 
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).  
 
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.  
- Aster Emilia Romagna in Silicon Valley 
https://www.aster.it/en 
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 and Play για την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος 
διάρκειας τριών μηνών από νεοφυείς εταιρείες. Το Plug and Play προσφέρει ειδικό πρόγραμμα (International 
Government Program)  για διεθνείς startups βάση συμφωνιών συνεργασίας που έχει συνάψει με μια σειρά 
αλλοδαπών φορέων. https://www.plugandplaytechcenter.com/international/ 
 
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. 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.  
  
 
 
 

http://catalonia.com/offices/silicon-valley.jsp
http://sviec.org/
https://www.aster.it/en
https://www.plugandplaytechcenter.com/international/
https://www.san-francisco.investinluxembourg.us/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-offices/america/sanfrancisco/
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Ολλανδία 
- Holland in the Valley 
http://nlintheusa.com/hollandinthevalley/ 
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).  
 
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 mentors από την Silicon Valley για ομιλίες 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 

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/
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://westtowest.org/
http://www.racc.ro/san-francisco-chapter.html
http://www.abc-accelerator.com/
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Έδρα στην Λιουμπλιάνα και γραφεία στο San Jose. Λειτουργεί από το 2015.  
Άνω των 120 νεοφυών εταιρειών έχουν παρακολουθήσει το τρίμηνο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης. 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/ 
Ένα από τα τρία γραφεία του οργανισμού στις ΗΠΑ. 
- Vinnova Silicon Valley Office, στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο του Stanford 
https://www.vinnova.se/en/m/silicon-valley/ 
Συνεργάζονται στενά με το Nordic Innovation House (ΝΙΗ).  
 
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).  
 
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 
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, που απευθύνεται σε 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 
www.businessfinland.fi 
Στεγάζεται στο Nordic Innovation House. 
Nexit Ventures 
https://www.nexitventures.com 
Πρόκειται για φινλανδική εταιρεία κεφαλαίων υψηλού ρίσκου με γραφείο στην Silicon Valley. 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.business-sweden.se/en/contact/offices-abroad/USA/San-Francisco/
https://www.vinnova.se/en/m/silicon-valley/
https://innogate.org/en/homepage/
https://www.czechinvest.org/en/Contacts/Foreign-Offices/USA-California
http://www.usmarketaccess.com/
http://www.businessfinland.fi/
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/ 
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 Digital Silicon Valley Hub  
https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/silicon-valley-hub/  
Αποτελεί την τοπική παρουσία του φορέα European Institute of Innovation and Technology - Digital που 
διατηρεί γραφεία σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αυτή είναι η μόνη επίσημη παρουσία ευρωπαϊκού φορέα 
στην περιοχή. 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 
φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει το Scaleup Summit που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Σεπτεμβρίου. Σε 
αυτό συμμετέχουν περί τις 75 ευρωπαϊκές scaleup εταιρείες (αρκετά ώριμες startups) και περί τις 40 
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/ 
Ιδρύθηκε 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. Συνεργάζεται στενά με το EIT Digital Silicon Valley Hub για την 
δράση SEC2SV (Startup Europe comes to Silicon Valley). Διοργανώνει το πρόγραμμα Startup School που 
παρέχει workshops και mentoring sessions. 
 
 
 
 
 
  

https://www.nordicinnovationhouse.com/
http://siliconvikings.com/
https://www.startupworldcup.io/
https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/silicon-valley-hub/
https://mindthebridge.com/
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Πηγές: 
 
- Europe Bridge Organizations in Silicon Valley by Mind the Bridge (April 2018)  
https://mindthebridge.com/europe-bridge-organizations-in-silicon-valley-v1-1/ 
 
- The Rise of TechPlomacy in the Bay Area Published by DiploFoundation (April 2018) 
https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf 
 
- Innovation Bridge: Technology, Startups and Europe’s Connection to Silicon Valley  
by The Bay Area Council Economic Institute (August 2017) 
http://www.bayareaeconomy.org/report/innovation-bridge/ 
 
 
 

                           Δάφνη Βιτσικουνάκη 
Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α' 
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