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                                                                                             Βηρυτός, 17 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                      

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΒΗΡΥΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Γενικά 

Το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της λιβανικής αγοράς 

στον τομέα της τεχνολογίας, όπως και το γεγονός ότι ο Λίβανος, ιδίως ο ιδιωτικός του τομέας, τα 

τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και ακριβώς ως αποτέλεσμα 

αντιμετώπισης αυτής, εργάζεται εντατικά σε τομείς, όπως η ψηφιοποίηση και οι έξυπνες 

τεχνολογίες, έδωσε βαρύτητα, αφενός στην κατάλληλη παρουσίαση του κλάδου στον Λίβανο προς 

το δικό μας οικοσύστημα, αφετέρου στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του τελευταίου στη 

φιλοξενούσα χώρα. 

Τακτική ενημέρωση Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τεχνολογικό 

τομέα στον Λίβανο 

 

Το Γραφείο φροντίζει να επικοινωνεί τακτικά, στις υπηρεσίες μας και στο ελληνικό τεχνολογικό 

οικοσύστημα, στοχευμένη πληροφόρηση για τον τομέα, μέσω ενημερωτικών δελτίων, αναρτήσεων 

και εγγράφων, για όλες τις σημαντικές αλλαγές, βήματα και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε 

θεσμικό/κλαδικό/επιχειρηματικό επίπεδο στον τομέα τεχνολογίας του Λιβάνου. 

 

Στοχευμένες δράσεις Γραφείου για την προβολή του ελληνικού τεχνολογικού 

οικοσυστήματος στον Λίβανο  

 

Το Γραφείο, μέχρι στιγμής, προέβη σε τρεις στοχευμένες ενέργειες εξωστρέφειας, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με α) την σημαντικότερη εταιρία του κλάδου της τεχνολογίας, 

που δραστηριοποιείται στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Λίβανο, Βerytech, β) με 

τον κρατικό φορέα Εnterprise Greece S.A., και γ) με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών / τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθηνών, με στόχο την παρουσίαση του οικονομικού 

τοπίου και του τεχνολογικού ιστού της χώρας μας, την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, που 

αναφύονται στον τομέα της τεχνολογίας και, συνεπώς, την καλλιέργεια των διμερών τεχνολογικών 

σχέσεων, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών, χωρίς να αποκλείεται η προσέλκυση επενδύσεων 

από τη φιλοξενούσα χώρα στην Ελλάδα.  

 

Αναλυτικότερα:  
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- Καταρχήν, το Γραφείο μας ανέπτυξε αλληλογραφία και δια ζώσης επικοινωνία/συναντήσεις με την 

εδώ γνωστή τεχνολογική εταιρία Berytech, η οποία αποτελεί εκ των σημαντικότερων λιβανικών 

εταιριών, με δραστηριοποίηση στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή ΜΕΝΑ, υποστηρίζοντας 

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

καινοτομίας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ προσπαθεί να προσφέρει το 

κατάλληλο οικοσύστημα σε καινοτόμους επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν 

τις νεοσύστατες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, προωθώντας την καινοτομία, την 

τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Επιγραμματικά, πρόκειται για επιταχυντή νεοφυών και 

μικρομεσαίων λιβανικών επιχειρήσεων. 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 Υπουργείο Οικονομίας 

και Εμπορίου Λιβάνου για τον καθορισμό και την εφαρμογή μίας 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.  Όλα τα ανωτέρω μας τα πρόβαλε σε εκτενή παρουσίαση, η οποία 

έλαβε χώρα, με φυσική παρουσία, στις 16.11.2022, 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, ως εξής: 

 

- Ms Krystel Khalil: Programs Director 

- Ms Lara el-Khoury: Deputy Program Director - ACT SMART 

- Mr Chadi Abou Nohra: Deputy Director - SME Programs 

- Mr Samer Salamany: Senior Business Advisor and Program Manager, ενώ ενήμερος ήταν και ο 

COO της εταιρίας, κ. Ramy Boujawdeh. 

 

 

Η εταιρία επιθυμεί να αναπτύξει 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 

μας, αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στις ευκαιρίες καθώς και τη δυναμική, που παρουσιάζει το 

ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα σήμερα, την πληθώρα των τεχνολογικών σχημάτων και 

συνδέσμων, τη διεθνή ελληνική παρουσία σε μεγάλες κλαδικές εκθέσεις και διεθνή δρώμενα στο 

χώρο της τεχνολογίας, όπως και της ελληνικής Beyond, το ενδεχόμενο διοργάνωσης διμερών 

επιχειρηματικών στοχευμένων επαφών στην Ελλάδα και στην προσπάθεια, που αναπτύσσει, σε 

μόνιμη βάση, το Εnterprise Greece. Τέλος, έγινε παρουσίαση της επίσημης ψηφιακής πύλης για 

τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη χώρα μας, του Elevate Greece, που αποσκοπεί στην ενίσχυση, 

ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας, υπό την 

ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και άλλων σημαντικών θεσμικών και κλαδικών 
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τεχνολογικών φορέων της χώρας μας (HETIA, ΣΕΚΕΕ κ.οκ.ε.), ώστε να υπάρξει συνολική 

πληροφόρηση της λιβανικής εταιρίας για το σημερινό τοπίο στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα. 

- Κατόπιν συντονισμού από πλευράς Γραφείου μας, στις 30.11.2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συνάντηση επιχειρηματικής δικτύωσης, της εταιρίας Berytech, διαδικτυακά, με τον κρατικό μας 

φορέα Εnterprise Greece SA. O κ. Ηλίας Ηλιάδης, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων 

Βιομηχανίας, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας του φορέα, εκπροσώπησε τον 

φορέα στην συνάντηση, ώστε να αντιληφθεί λεπτομερέστερα τα πεδία δραστηριότητάς της 

λιβανικής εταιρίας και τους τρόπους με τους οποίους τα τελευταία θα μπορούσαν να συνδεθούν 

στην ελληνική αγορά. Ακόμη, προέβη σε επισκόπηση του ισχύοντος επενδυτικού πλαισίου στην 

Ελλάδα, των πρωτοβουλιών επενδυτικής πολιτικής που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς 

και των τομέων προτεραιότητας για επενδύσεις. Τέλος, απέστειλε μια σύντομη παρουσίαση της 

επενδυτικής πρότασης-αξίας της Ελλάδας του φορέα, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο την τρέχουσα 

στρατηγική της χώρας όσο και κατ' επέκταση τα ισχύοντα για τις ΑΞΕ, με βάση τις τελευταίες τάσεις 

της αγοράς και των επενδύσεων.  

- Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης, στις 13.01.2023, το Γραφείο μας συντόνισε τη δεύτερη 

ουσιαστική διαδικτυακή συνάντηση, με το ΕΒΕΑ-ΘΕΑ, το οποίο εκπροσώπησαν η κα. Ελένη Φώτη, 

Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, με την ιδιότητά 

του ως μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Επενδύσεων, ο κ. Θεοφάνης Ματσόπουλος, επίσης μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και ο κ. Φραγκίσκος 

Θεοφύλακτος, συνεργάτης των προαναφερόμενων. Οι Έλληνες συνομιλητές προέβησαν σε 

παρουσίαση για το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα, το σύγχρονο καθεστώς, που διέπει τα 

ελληνικά επιμελητήρια και τις οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στη χώρα μας, ενώ όλοι οι 

συνομιλητές διατυπώσαμε απόψεις για την ταυτοποίηση κοινών στόχων μεταξύ τεχνολογικών 

τομέων Ελλάδος και Λιβάνου, στο απώτερο μέλλον.  

Και οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, ενώ αμφότερες πλευρές 

θεώρησαν ιδιαίτερα εποικοδομητική την εισαγωγική γνωριμία και εξοικείωση των δύο πλευρών 

(ιδίως της λιβανικής), με το τεχνολογικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται σε εκάστη χώρα. Από 

πλευράς της, η λιβανική εταιρία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή της σε αξιόλογες 

διεθνείς εκθέσεις, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (καταρχήν προτείναμε την Βeyond, που 

αποτελεί νέα έκθεση του τομέα, που διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO, πλέον σε ετήσια βάση), ενώ 

διατύπωσε και την επιθυμία εξεύρεσης ελληνικών cluster στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Συμπεράσματα   

Θα επιθυμούσαμε να συνοψίσουμε ότι, παρά την οικονομική κρίση, που ταλανίζει τη φιλοξενούσα 

χώρα την τελευταία τριετία, το Γραφείο μας παρατηρεί και καταγράφει συνεχώς, την ανθεκτικότητα 

και προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα του Λιβάνου, ο οποίος επιδεικνύει άριστα 

αντανακλαστικά και κινείται πολύ εύστοχα, τόσο επιτοπίως όσο και στις ξένες αγορές. Μεταξύ των 

διαφόρων κλάδων της οικονομίας, το Γραφείο μας ξεχώρισε αυτόν της τεχνολογίας, λόγω των 

αξιόλογων εταιριών, που τον εκπροσωπούν στον Λίβανο και θεωρεί ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην 

αναζήτηση κατάλληλων μορφών συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών των νεοφυών 

λιβανικών επιχειρήσεων με ελληνικούς φορείς τεχνολογίας.     

Ακόμη, είναι γεγονός ότι ο Λίβανος αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδος, Στόχος μας 
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είναι, αφενός, η διαφοροποίηση των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας μας εδώ και, αφετέρου, η 

ταυτοποίηση τομέων ευρύτερης οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας εκατέρωθεν, ώστε να 

αξιοποιηθούν πλεονεκτήματα, όπως της γεωγραφικής εγγύτητας, της κοινής σε πολλούς τομείς 

κουλτούρας των δυο λαών και των δυνατοτήτων, που προσφέρει ο Λίβανος, λόγω της 

γεωστρατηγικής του θέσης στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων. Τέλος, προτείναμε την εξέταση της 

δυνατότητας διεξαγωγής μίας επιχειρηματικής αποστολής εντός τρέχοντος έτους, αν καταστεί 

εφικτό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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