
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ                                      

           ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Νouvelle Naccache, Rue 64, Imm. Ant. Boukhater, No 85 B.P. 309, Bηρυτός, ecocom-beirut@mfa.gr 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851 

 

                                                                                       Βηρυτός, 30 Νοεμβρίου 2022 

                                                  

 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δράσεις εξωστρέφειας με λιβανικούς θεσμικούς και 

κλαδικούς φορείς / επιχειρηματικούς οργανώσεις στο Λίβανο  

Αποτίμηση έως τώρα ενεργειών για τις τέσσερις δράσεις, που έχουν ανακοινωθεί στο 

ημερολόγιο εξωστρέφειας για το 2023 

 

Στο πλαίσιο της στοχευμένης ανάπτυξης εξωστρέφειας και υλοποίησης δράσεων για την 

ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών  σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου, σύμφωνα και 

με όσα έχουν αποτυπωθεί στο ημερολόγιο εξωστρέφειας για το επόμενο έτος, το Γραφείο ΟΕΥ 

Βηρυτού ανέλαβε πρωτοβουλία και έχει ξεκινήσει την καλλιέργεια συγκεκριμένων επαφών στην 

φιλοξενούσα χώρα, οι οποίες ήδη εξελίσσονται, ως ακολούθως:   

 

1. Επιχειρηματική δικτύωση μεταξύ διμερών εμπορικών επιμελητηρίων 

 
Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε, συνάντηση με την Διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων του 

βασικού κλαδικού φορέα της χώρας, του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Γεωργίας 

Βηρυτού και Όρους Λιβάνου, κα. Rola Sleiman. 

  
Η Λιβανέζα συνομιλήτρια, αφού αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική κρίση, που μαστίζει τη 

χώρα της σήμερα και τις δυσκολίες που οφείλει να ξεπερνά καθημερινά, ώστε να είναι 

ουσιαστική αρωγός στις λιβανικές εταιρίες, που απευθύνονται στο Επιμελητήριο, σημείωσε την 

βούληση του τμήματός της, -ως αρμόδιου- για την ανάπτυξη επωφελών διμερών εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ Λιβάνου και τρίτων χωρών και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκ νέου 

ενεργοποίηση και σύσφιξη των σχέσεων αρμόδιων θεσμικών και κλαδικών φορέων Ελλάδος 

και Λιβάνου. Aκόμη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει ο 

ιδιωτικός τομέας της χώρας, ο οποίος αναπτύσσει εξαιρετική δυναμική, ευελιξία και 

εξωστρέφεια σε μόνιμη βάση, και λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου 

δυναμικού της, ξεπερνώντας, με αυτόν τον τρόπο, πολλά από τα εμπόδια, που θέτει η 

οικονομική ύφεση της χώρας. Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ, επισημάνθηκαν τα πολλά κοινά, 

που παρουσιάζει η επιχειρηματική κουλτούρα των δύο λαών και τις ευκαιρίες, που θα 

μπορούσαν να αναδειχτούν σε ενδεχόμενη ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών σε 

συγκεκριμένους τομείς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες σε μεταγενέστερο στάδιο. Ακόμη, 

συζητήθηκε η ύπαρξη του λιβανο-ελληνικού επιχειρηματικού συμβουλίου, το οποίο, επίσης, 

υφίσταται στους κόλπους του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Γεωργίας Βηρυτού 

και Όρους Λιβάνου. 

  
Το Γραφείο μας, στη συνέχεια, προχώρησε σε επικοινωνία με το τμήμα Διεθνών Εμπορικών 

Σχέσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θεωρώντας ότι τα δύο 

Επιμελητήρια αποτελούν ταυτόσημους/συμβατούς συνομιλητές, που επικεντρώνονται στην 

υποστήριξη αξιόλογων μικρομεσαίων εξωστρεφών - εξαγωγικών επιχειρήσεων της κάθε 

πλευράς, το οποίο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την συνέχιση της επικοινωνίας με το λιβανικό 

επιμελητήριο και επεσήμανε ότι ο Λίβανος αποτελεί σημαντικό εμπορικό μας εταίρο. Σύντομα, 

θα συντονιστούν συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο επιμελητηρίων. 
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2. Καλλιέργεια επαφών με την Ελληνική Κοινότητα Βηρυτού 

 

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που μεσολάβησε την τελευταία τριετία, τo Γραφείο ανέλαβε 

πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση επαφών με την Ελληνική Κοινότητα Βηρυτού, η οποία 

εξακολουθεί να έχει το ειδικό της βάρος στα δρώμενα του Λιβάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται 

σημαντική η καλλιέργεια συστηματικών επαφών, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη, με τα επιχειρηματικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, με στόχο τόσο την διατήρηση όσο και η δημιουργία νέων 

επαφών στην ευρύτερη επιχειρηματική και οικονομική ζωή του τόπου.  

 

3. Συντονισμός επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και λιβανικών φορέων 

τεχνολογίας 

 

Δεδομένης και της σημασίας που αποδίδεται πλέον σε μόνιμη βάση στον νευραλγικό τομέα της 

τεχνολογίας και καινοτομίας, το Γραφείο έκρινε σκόπιμη την καλλιέργεια συστηματικών επαφών 

και ανάδειξης τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας μας σε αξιόλογους λιβανικούς φορείς 

τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλαβε επιχειρηματική δικτύωση και γνωριμία μεταξύ του 

εδώ φορέα νεοφυούς τεχνολογίας Λιβάνου Berytech. 

 

Συγκεκριμένα, το Γραφείο ανέπτυξε αλληλογραφία και δια ζώσης επικοινωνία/συναντήσεις με 

την ανωτέρω εταιρία, η οποία αποτελεί εκ των σημαντικότερων λιβανικών εταιριών, με 

δραστηριοποίηση στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή ΜΕΝΑ, υποστηρίζοντας καινοτόμες 

μικρομεσαίες εταιρίες για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος τεχνολογίας και 

καινοτομίας. Από την ίδρυσή της το 2002, εντός του λιβανικού Πανεπιστημίου του Αγίου Ιωσήφ 

(USJ), η Berytech μας ανέφερε ότι έχει επιτύχει τη δημιουργία στρατηγικών συνδέσεων και 

διεθνών συνεργασιών και θυγατρικών, τη σύνδεση διαφορετικών ομάδων εμπειρογνωμόνων 

στο οικοσύστημα (επιχειρηματικούς αγγέλους, μέντορες, διαχειριστές μεταφοράς τεχνολογίας, 

καινοτόμους και ερευνητές), τη συνεργασία με το λιβανικό Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου 

για τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για τη στήριξη των ΜΜΕ και τη 

συνεργασία στη δημιουργία οργανισμών, προγραμμάτων και επιταχυντών για την εξυπηρέτηση 

του λιβανέζικου επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον τομέα της 

γεωργίας-τροφίμων, διαχείρισης υδάτων και ενέργειας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και 

των "καθαρών" τεχνολογιών, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά. 

 

Όλα τα ανωτέρω μας τα πρόβαλε αναλυτικά σε πρόσφατη παρουσίαση, σε ένα από τα τρία 

κτήρια της εταιρίας, στο κέντρο της Βηρυτού, ο κ. Fadi Khoneisser (Director- Development and 

Growth), ενώπιον της στρατηγικής ομάδας της Berytech,  

 

Τέλος, μας ενημέρωσαν ότι διατηρούν συνεργασία με την ελληνική εταιρία Industry Disruptors-

Game Changers (ID-GC) και ότι επιθυμούν να αναπτύξουν το δίκτυο των επαφών - 

συνεργασιών τους το δυνατόν περισσότερο στο εξωτερικό, εντοπίζοντας κατάλληλες 

περιπτώσεις τεχνολογικών σχημάτων, με τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

ταυτόσημα, αναπτύσσοντας συνέργειες. 

 

Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ευκαιρίες καθώς και η δυναμική, 

που παρουσιάζει το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα σήμερα, η πληθώρα των τεχνολογικών 

σχημάτων και συνδέσμων, η διεθνής ελληνική παρουσία σε μεγάλες κλαδικές εκθέσεις και 

διεθνή δρώμενα στο χώρο της τεχνολογίας, όπως και της ελληνικής Beyond στη Θεσσαλονίκη,, 
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το ενδεχόμενο διοργάνωσης διμερών επιχειρηματικών στοχευμένων επαφών στην Ελλάδα και 

η αξιόλογη προσπάθεια που αναπτύσσει, σε μόνιμη βάση, το Εnterprise Greece. 

 

Για όλα τα ανωτέρω, το Γραφείο μας προχώρησε σε καταρχήν ενημέρωση του αρμόδιου 

τμήματος Προσέλκυσης Επενδύσεων σε τομείς Βιομηχανίας, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας του E.G. S.A. καθώς και άλλων φορέων, οι οποίοι έδειξαν ισχυρό 

ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενημέρωση και δικτύωσή τους με την Berytech. To Γραφείο μας 

ήδη συντονίζει σειρά διαδικτυακών συναντήσεων. 

 

 
4. ΗΟRECA 2023  
 
Το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού παρακολουθεί προσεκτικά τις ανακοινώσεις για την σχεδιαζόμενη 

διεξαγωγή της διεθνούς κλαδικής έκθεσης HORECA 2023 (23-27.04.2023), ενημερώνει σχετικά 

τις ενδιαφερόμενες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων-ποτών-

φιλοξενίας-ξενοδοχειακού εξοπλισμού, που επιθυμούν να συμμετέχουν και θα συντονίσει, 

εφόσον υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς, περαιτέρω ενέργειες για την 

κατάλληλη παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση. Δεδομένων των ακυρώσεων όλων των 

διεθνών διοργανώσεων την τελευταία διετία στον Λίβανο, τηρείται επιφυλακτική στάση, ωστόσο 

υπάρχει έντονη βούληση του λιβανικού ιδιωτικού τομέα για τη φετινή διοργάνωση της 

ΗΟRECA. 
 

Άλια Ν. Παπαναστασίου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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