
 
866, 2nd Av, 10017, tel. +1-212-751-2404,  email: ecocom-newyork@mfa.gr 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 
      Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων           

 

Καθώς η παγκόσμια διασπορά του COVID-19 επέβαλλε την προσαρμογή σε ιδιότυπες μορφές 

λειτουργίας τόσο τους φορείς της αγοράς όσο και τις Αρχές Εξωτερικού και προφανώς και το παρ’ ημίν 

Γραφείο Νέας Υόρκης, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη και τα θετικά σημάδια 

που δηλώνουν συγκράτηση της πανδημίας και την προοπτική έναρξης δυνατότητας επίσκεψης στις ΗΠΑ 

και μη μονίμων κατοίκων από την 1η Νοεμβρίου 2021, προβαίνουμε ήδη σε οργάνωση σειράς ενεργειών 

και σχεδιασμών ώστε να υπάρξει δυνατό να αποκτήσει νέους ισχυρούς ρυθμούς η εξωστρέφεια και η 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή αρμοδιότητός μας, δηλαδή Πολιτείες New York, 

New Jersey, Philadelphia, Florida, Connecticut, Alabama, Mississippi, Maine, Massachusetts, New 

Hampshire, Rhode Island, Vermont.   

Για τον λόγο αυτό, ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο μας δύναται να οργανώσει οιαδήποτε 

επιχειρηματική προσπάθεια σε Πολιτείες αρμοδιότητάς μας ώστε να υπάρξει επιχειρηματική επαφή σε 

κλάδους ενδιαφέροντος των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Παράλληλα στο email ecocom-newyork@mfa.gr μπορούν να αποστέλλονται αιτήματα για ειδική 

πληροφόρηση που αφορούν ειδικό ενδιαφέρον οικονομικών φορέων. 

Επίσης θα παρακαλούσαμε τους οικονομικούς φορείς που προτίθενται να οργανώσουν ειδικές 

δράσεις προς τις περιοχές αρμοδιότητός μας να το γνωστοποιούν στο Γραφείο μας, καθώς δυνάμεθα να 

διαμορφώσουμε σχετικό σχεδιασμό σε σχέση και με το πρόγραμμα δράσεων για το προσεχές έτος 2022 

ώστε να καταστεί εφικτό να συσχετίσουμε σχετικές πρωτοβουλίες προς επαύξηση των προσδοκώμενων 

υπεραξιών. 

Το Γραφείο μας ευρίσκεται σε ετοιμότητα για οργάνωση άμεσα τηλε-συνεργασίας (μέσω zoom) 

με οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για επιχειρηματική συνεργασία. 

Επίσης είναι εφικτό επιχειρηματίες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο 

μας μέσω της εφαρμογής WhatsApp (κινητό +1-646-250-8796) για θέματα που κρίνουν ότι χρήζουν 

άμεσης διαχείρισης εκ μέρους Γραφείου μας. Ειδικώς δε αυτοί που πραγματοποιούν επιχειρηματικές 

επισκέψεις στις ΗΠΑ (και ειδικώς σ Πολιτείες αρμοδιότητές μας). 
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Παρακαλούμε επίσης για την αποστολή οιονδήποτε λοιπών προτάσεων που θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την λειτουργία του Γραφείου μας. 

Το Γραφείο μας εξακολουθεί να αναρτά στον ιστοχώρο agora (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/830) του Υπ. Εξωτερικών χρηστικές 

ενημερώσεις για εξελίξεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ.  

 

 


