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           Άγιος Φραγκίσκος, 30 Απριλίου 2018 

  
 

  Εναρκτήρια εκδήλωση για την δράση “Startup Europe comes to Silicon Valley 2018” -  
Παρουσίαση της μελέτης “Who’s-Who of EU Bridge Organizations in Silicon Valley” 

        
 

 Στις 18 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του φορέα στήριξης νεοφυών 
επιχειρήσεων Mind the Bridge (www.mindthebridge.com) στον Άγιο Φραγκίσκο η εναρκτήρια 
εκδήλωση για την δράση “Startup Europe comes to Silicon Valley 2018”  καθώς και η παρουσίαση της 
μελέτης “Who’s-Who of EU Bridge Organizations in Silicon Valley”. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των εδώ διπλωματικών αποστολών των ευρωπαϊκών χωρών, εκπρόσωποι φορέων 
στήριξης νεοφυών εταιρειών και μεικτών επιμελητηρίων, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη 
παραρτημάτων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Silicon Valley. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (Digital Single Market) 
κ. Andrus Ansip.    

 
Ρόλο συντονιστή της εκδήλωση είχε ο κ. Marco Marinucci, ιδρυτής του Mind the Bridge. 

Παρουσίασε αρχικά την δράση  Startup Europe Comes to Silicon Valley (SEC2SV, www.sec2sv.com), 
η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με σκοπό να φέρει κοντά μεταξύ τους μεγάλες εταιρείες, 
νεοφυείς εταιρείες και στελέχη κυβερνήσεων που χαράσσουν ψηφιακή πολιτική, από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Silicon Valley, σε μια σειρά συναντήσεων και σεμιναρίων προκειμένου να ανταλλάξουν 
απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς συνεργασίας. Η δράση αυτή υλοποιείται από το Mind the 
Bridge βάσει της συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας EIT 
Digital και πραγματοποιείται στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καινοτομίας. Φέτος η εν λόγω 
δράση θα λάβει χώρα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου.   

 
Κατά η διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η νέα μελέτη που εκπόνησε το Mind 

the Bridge όπου καταγράφονται όλες εκείνες τις δομές, κρατικές ή ιδιωτικές, που εδρεύουν στην 
ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο (Bay Area) και δραστηριοποιούνται στην στήριξη 
και προώθηση ευρωπαϊκών νεοφυών εταιρειών. Τον λόγο έλαβαν παρόντες εκπρόσωποι των φορέων 
αυτών κάνοντας ο καθένας μια σύντομη παρουσίαση της δομής και των προγραμμάτων τους. Το 
πλήρες κείμενο της σχετικές μελέτης είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: 

 
https://sec2sv.com/europe-bridge-organizations-in-silicon-valley-v1-1/ 
 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει 

ποικίλους τρόπους και δομές στήριξης των νεοφυών εταιρειών τους με σαφή τάση ενίσχυσης της  εδώ 
παρουσίας των σχετικών φορέων. Σύμφωνα με την μελέτη, στην ευρύτερη περιοχή της Silicon Valley 
δραστηριοποιούνται 26 φορείς που αντιστοιχούν σε 18 κράτη-μέλη της ΕΕ. Από τους φορείς αυτούς 
περί το 70% αφορούν φορείς που ανήκουν και χρηματοδοτούνται από μία κάθε φορά χώρα, ενώ οι  
υπόλοιποι αφορούν ομάδες χωρών (π.χ. σκανδιναβικές χώρες) ή περιφέρειες μιας χώρας (π.χ. 
Βαυαρία). Οι φορείς αυτοί υποδέχονται ομάδες νεοφυών εταιρειών από τις εκάστοτε χώρες 
προέλευσής τους και οργανώνουν για αυτές εκπαιδευτικά σεμινάρια, επαφές με εταιρείες και 
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επενδυτές, εκδηλώσεις προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών τους, παρέχουν χώρους γραφείων, 
παρέχουν νομικές και φοροτεχνικές συμβουλές  κλπ. Από τους 26 προαναφερθέντες φορείς, 10 έχουν 
ιδρυθεί  μετά το 2013. Η μελέτη χαρακτηρίζει το γεγονός ότι η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες 
σπεύδουν να αναπτύξουν τοπικά δραστηριότητα διασύνδεσης με την Silicon Valley ως “wake-up call” 
για τις χώρες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ανάλογη παρουσία.  

 
Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ιδρύουν παραρτήματα στην 

περιοχή, με έμφαση στα θέματα έρευνας, καινοτομίας και επενδύσεων (innovation outposts). 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι: Audi, Siemens, Total, Bosch, Nokia, SAP, Airbus, 
Telefonica, Bayer, Ericsson, BT, Deutsche Telecom κλπ. Οι χώρες με την πιο δυναμική παρουσία 
συνολικά (κρατικοί φορείς και εταιρείες) είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και οι χώρες 
της Σκανδιναβίας.  

 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κου Ansip, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια μετατροπής της κατακερματισμένης – όσον αφορά 
την ψηφιακή πολιτική – Ευρώπης σε μια περιοχή χωρίς ψηφιακά σύνορα μεταξύ των κρατών-μελών 
μέσω της υλοποίησης της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Τόνισε εξάλλου ότι επιδίωξή του είναι να 
δημιουργηθούν στην ΕΕ καταλληλότερες συνθήκες για την ανάπτυξη τεχνολογικών AI (τεχνητής 
νοημοσύνης) και ΙοΤ (Internet of Things) που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα σε ευρύ φάσμα τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας, από τη βιομηχανία προϊόντων αιχμής μέχρι τη γεωργία. Ιδιαίτερη 
αναφορά  έγινε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία GDPR (General Data Protection Regulation), της οποίας η 
εφαρμογή θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα και στο γεγονός ότι οι αμερικανικές εταιρείες του κλάδου 
πλέον αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης συναφών κανόνων διασφάλισης των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.   
 

Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
  
 

  
   


