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                                                                                             Βηρυτός, 12 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

Πραγματοποίηση εγκαινίων για την έναρξη λειτουργίας των κεντρικών γραφείων του 

Εθνικού Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου στον Λίβανο, Βaabda – Όρος Λιβάνου, 11.01.2023 

 

Το απόγευμα της 11ης Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκδήλωση, η οποία 

σηματοδότησε τα εγκαίνια των κεντρικών γραφείων του κρατικού Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου 

του Λιβάνου (Νational Institute for Vine and Wine, INVV). Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε 

με φυσική παρουσία το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού, ήταν τρίωρης διάρκειας και πραγματοποιήθηκε σε 

νεόδμητους χώρους (έκτασης 60 τ.μ.), που θα φιλοξενούν στο εξής τις εργασίες του Φορέα, εντός 

εταιρικού κέντρου στην πόλη Βaabda, στο όρος Λιβάνου, σε μικρή απόσταση από τη Βηρυτό. 

Εκτιμάται ότι περί 120 προσκεκλημένοι (κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών 

και αντιπροσωπειών, όπως και της Κύπρου και της Ιταλίας, επιχειρηματίες, οινοποιοί, μέλη 

συνεταιρισμών και παραγωγοί, πρόεδροι συνδέσμων, ιδίως από τον χώρο της βιομηχανίας 

τροφίμων, αλκοολούχων ποτών, αγροδιατροφικών προϊόντων, του κλάδου του οινοτουρισμού, 

καθώς και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κλαδικού τύπου) πλαισίωναν το 

ακροατήριο της διοργάνωσης. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου της χώρας ιδρύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 και 

συνεργάζεται στενά με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου. Είναι η πρώτη φορά που αποκτά 

φυσική έδρα ενώ και τους χώρους του ινστιτούτου επιμελήθηκε αρχιτεκτονικό γραφείο, 

συνδυάζοντας βιομηχανικό ύφος με στοιχεία του οινικού κλάδου. Το διοικητικό συμβούλιο του 

φορέα αποτελείται από εκπροσώπους των ενώσεων και συνδικάτων παραγωγών αμπέλου και 

οίνου καθώς και των υπουργείων Γεωργίας και Βιομηχανίας του Λιβάνου. Προς το παρόν, μετέχουν 

πέντε οινοποιεία ως μέλη του ινστιτούτου, με σκοπό την ενσωμάτωση περισσότερων στο άμεσο 

μέλλον.  

Στις εναρκτήριες ομιλίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Zafer Chaoui, της 

Αντιπροέδρου Κας Hiba El Matni και των Γενικών Διευθυντών Βιομηχανίας και Γεωργίας των 

αντίστοιχων Υπουργείων του Λιβάνου, επισημάνθηκε η σημασία της έναρξης λειτουργίας φυσικής 

έδρας για τον Φορέα, ο οποίος αποτελεί ένα ακόμη θετικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς, που διανύει η οικονομία του Λιβάνου. Ακόμη, 

αναφέρθηκαν στους κυριότερους στόχους, που υπηρετεί το Ινστιτούτο, ήτοι την μελέτη για την 

ανάπτυξη της ποιότητας και των προδιαγραφών των τομέων αμπέλου και του οίνου στο Λίβανο, 

την εποπτεία των γεωγραφικών, ποιοτικών και αριθμητικών κριτηρίων για τα αμπέλια, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου Γεωργίας, του Ινστιτούτου 

γεωργικών ερευνών και του Ινστιτούτου Βιομηχανικής Έρευνας, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 

γεωγραφικών περιοχών παραγωγής οίνου (AOC) και των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

παράγεται, τη θέσπιση κανόνων για την ταξινόμηση και την πιστοποίηση των οίνων, τις προτάσεις 

αναφορικά με κανονισμούς για τα οινοποιήσιμα σταφύλια, τα προϊόντα τους και όλα τα θέματα που 

αφορούν την παραγωγή , την πώληση, την εξαγωγή και την εισαγωγή οίνου, την ανάπτυξη 

πολιτικών εμπορίας για την εγχώρια και την υπερπόντια αγορά, την παροχή ολοκληρωμένων 

κατευθυντήριων γραμμών και υποστήριξης για όλη την αμπελουργία και τον αμπελοοινικό τομέα 
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του Λιβάνου καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων οινογνωσίας και την 

έκδοση/δημοσίευση περιοδικών, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, που αφορούν θέματα αμπέλου και 

κρασιού.  

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να προβούν 

σε οινογνωσία πολύ μεγάλου αριθμού ετικετών λιβανικών οίνων, σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο 

των χώρων του Ινστιτούτου.  

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο OEY Βηρυτού μετείχε στην παρουσίαση του ειδικού προγράμματος 

για τον οινοτουρισμό, υπό την επωνυμία «100% Liban», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού της χώρας και παρακολουθεί συστηματικά την προσπάθεια, τόσο του κρατικού όσο και 

του ιδιωτικού τομέα της χώρας, να προχωρήσει στην παραγωγή τυποποιημένων, σύμφωνα με 

διεθνή πρότυπα, οίνων, να εκσυγχρονίσει το δυνατόν περισσότερα μεταξύ των εξήντα οινοποιείων, 

που διαθέτει σήμερα και, πέραν της εγχώριας αγοράς (στην οποία τα λιβανικά κρασιά δεσπόζουν 

ούτως ή άλλως), να διευρύνει τις εξαγωγές των οινικών προϊόντων, που σήμερα τοποθετούνται 

περίπου στο 20% της παραγωγής, βασιζόμενη και στη μακρά παράδοση των λιβανικών οίνων (με 

6.000 έτη παρουσίας στον κόσμο και ετήσια παραγωγή, που υπολογίζεται, από την Ένωση 

Οινοποιών Λιβάνου, στις 8 εκατ. φιάλες οίνου / 8 χιλ. τόνους σε ετήσια βάση).  

 

Θα ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης και καλλιέργειας επαφών 

μεταξύ ενδιαφερόμενων θεσμικών και κλαδικών φορέων του τομέα εκατέρωθεν, δεδομένου και του 

σημαντικού ενδιαφέροντος και θετικής προδιάθεσης, που επιδεικνύει σταθερά η λιβανική πλευρά, 

ως προς την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, υπό τον 

συντονισμό του Γραφείου. 
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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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