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                                                                                          Βηρυτός, 9 Μαρτίου 2023 

                                                                                            

 

Επίσημη παρουσίαση προγράμματος για την προώθηση της καινοτομίας στον Λίβανο 

(Lebanon Innovate Launch Event, 8 Μαρτίου 2023) 

 

To απόγευμα της 8ης Μαρτίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα γνωστού κεντρικού 

ξενοδοχείου (Smallville) της Βηρυτού, ειδική εκδήλωση, τρίωρης διάρκειας, για την παρουσίαση και 

την έναρξη λειτουργίας Προγράμματος για την προώθηση της Καινοτομίας στον Λίβανο, την οποία 

παρακολούθησε το Γραφείο OEY Βηρυτού, με ειδική πρόσκληση, δεδομένων και των 

πρωτοβουλιών, που έχουμε αναλάβει κατά το τελευταίο εξάμηνο, ως προς την ανάπτυξη 

στοχευμένης θεσμικής και κλαδικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδος και 

Λιβάνου.  

H εκδήλωση για την έναρξη του εν λόγω προγράμματος -Lebanon Innovate Program-, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικής αξίας τριών εκατ. δολ. ΗΠΑ και διάρκειας 

τρεισήμισι ετών, έχει ως στόχο την προώθηση ενός οικοσυστήματος μεταφοράς γνώσης, 

περιλαμβάνοντας και θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον Λίβανο, τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και των πλατφόρμων καινοτομιών, που αναδύονται από τα 

πανεπιστήμια, σε εμπορικές επιχειρήσεις και τη συμβολή στη βιώσιμη και, χωρίς αποκλεισμούς, 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος έχει αναλάβει η 

γνωστή λιβανική τεχνολογική εταιρία Berytech. 

Οι κεντρικές ομιλίες της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Maroun N. Chammas, 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Berytech, την κα. Léa Polony, Διευθύντρια 

Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κα. Krystel Khalil, στέλεχος της Berytech και 

αρμόδια για το Lebanon Innovate, οι οποίοι προέβησαν σε αναλυτική επισκόπηση των ευκαιριών 

του προγράμματος. Ο κ. Chammas τόνισε στα σχόλια του ότι το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά τις λιβανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό 

προκλήσεων, λόγω της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε στη χώρα το 2019. Η 

εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήρε την Βerytech, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα βιώσιμης 

επιχείρησης του λιβανικού ιδιωτικού τομέα, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας 

και επισήμανε ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινότητας της λιβανικής καινοτομίας 

γνώσης και στην συνδρομή, με ουσιαστικό τρόπο, των πολύπλευρων καταστάσεων,, που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι εξωστρεφείς λιβανικές εταιρίες, τεχνολογικές και μη. 

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις εκπροσώπων και των πέντε στρατηγικών 

οργανισμών, με τους οποίους συνεργάζεται η Berytech (Anima, EBN, IRALEB, IRI και LEITAT), 

καθώς και κύκλο διαδραστικών συζητήσεων σε μορφή πάνελ με Λιβανέζους και Ευρωπαίους 

ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, ακαδημαϊκούς και στελέχη από τον χώρο της τεχνολογίας. Η 

εκδήλωση έκλεισε με παράθεση σύντομου κοκτέιλ δικτύωσης των καλεσμένων. 
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Το Γραφείο μας είχε την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, να αναπτύξει σύντομες 

συνομιλίες με τα ηγετικά στελέχη της Βerytech και να ανταλλάξει απόψεις με τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Chammas για τα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρία, καθώς 

και για το ενδεχόμενο διοργάνωσης επαγγελματικής επίσκεψης εκπροσώπων της Berytech στην 

Ελλάδα, στο πλαίσιο της διεθνούς κλαδικής έκθεσης Go Beyond, η οποία θα διεξαχθεί στην 

Θεσσαλονίκη από 24 έως 26 Μαΐου τ.έ. 

Άποψή μας είναι ότι σίγουρα το πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και φαίνεται να έρχεται 

να καλύψει ένα σημαντικό και απαραίτητο κενό στην ανάπτυξη του τομέα τεχνολογίας και 

καινοτομίας του Λιβάνου, μέσω της ενδυνάμωσης πολλών ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν στη 

χώρα, ενώ και η υποστήριξη, που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα παίζει πολύ 

θετικό ρόλο. Εξάλλου, όπως έχουμε υπογραμμίσει και σε παλαιότερα κείμενά μας, η πρόκληση για 

τις λιβανικές επιχειρήσεις να εργαστούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και πολύπλοκο περιβάλλον, 

τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας τους, τις αναγκάζει να αναπτυχθούν ταχύτερα, 

ώστε να εξασφαλίζουν βιώσιμους και κερδοφόρους τρόπους λειτουργίας, τους οποίους στοχεύει να 

συνδράμει και το εν θέματι πρόγραμμα. 

           

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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1  Υπενθυμίζεται ότι η Berytech αποτελεί μία δραστήριο εταιρία, η οποία λειτουργεί από εικοσαετίας, με την 

υποστήριξη του εδώ πολύ γνωστού Πανεπιστημίου Saint Joseph, παρέχοντας ένα πλήρες οικοσύστημα για 

επιχειρηματίες και ένα δυναμικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της 

επιχειρηματικότητας στον Λίβανο. Η Berytech διαθέτει ήδη δεκαετή εμπειρία συνεργασίας σε προγράμματα 

με την Ε.Ε. και θα είναι ο συντονιστής του προγράμματος Lebanon Innovate σε συνεργασία με πέντε 

στρατηγικούς οργανισμούς από τον Λίβανο και την Ευρώπη: ANIMA Investment network, European Business 

and Innovation Centre Network (EBN), Industrial Research Achievement Association - Lebanon (IRALEB), 

Industrial Research Institute (IRI) και LEITAT.. 
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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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