
 

 

 

Άμπου Ντάμπι, 25 Φεβρουαρίου 2022 

Απολογισμός Επίσκεψης Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δρ. Δήμα στα ΗΑΕ, Επικεφαλής 

Αντιπροσωπείας Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων & Ερευνητικών Κέντρων 

 

Σε διάστημα 22-24 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε ΗΑΕ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την 

Έρευνα και την Καινοτομία, Δρ. Χρίστος Δήμας, επικεφαλής ελληνικής Αντιπροσωπείας αποτελούμενης από 16 

νεοφυείς επιχειρήσεις (‘start-ups’) της επίσημης εθνικής πλατφόρμας ‘Elevate Greece’, 7 ερευνητικά ιδρύματα 

και το υπό δημιουργία Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (ThessINTEC). Ελληνικές νεοφυείς 

επιχειρήσεις μέλη Αντιπροσωπείας προήλθαν από κλάδους από κλάδους βιοεπιστημών, περιβάλλοντος / 

ενέργειας, λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης / cloud computing, βιομηχανικών εφαρμογών, θαλάσσιων 

εφαρμογών, χρηματοοικονομικών εφαρμογών – ‘Fintech’, τεχνολογίας τροφίμων. Επίσκεψη κ. Υφυπουργού και 

Αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και συντονισμό με Γενικό Γραμματέα ΔΟΣ και 

Εξωστρέφειας κ. Ιωάννη Σμυρλή και Enterprise Greece, Πρεσβεία Abu Dhabi και Γραφείο Ο.Ε.Υ. Dubai. 

 

1η ημέρα (22/2/2022): 

Πρωινό πρώτης ημέρας επίσκεψης, μεταξύ 10 πμ και 12.15 μμ πραγματοποιήθηκε σε έναν εκ των συνεδριακών 

χώρων Expo 2020 στο Dubai (Terra Auditorium, στο Sustainability Pavilion, πλησίον του ελληνικού Περιπτέρου) 

Επιχειρηματικό Συνέδριο με τίτλο ‘Greek Innovation Business Forum’, όπου Γραφείο Ο.Ε.Υ. σε συνεργασία 

με Πρεσβεία είχε προσκαλέσει στοχευμένο κοινό νεοφυών επιχειρήσεων, δυνητικών συνεργατών / αγοραστών 

και επενδυτών και ερευνητικών κέντρων. Προσέλευση κοινού κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δεδομένου ότι 

σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία από συντονιστές Γραφείου Ο.Ε.Υ. Dubai, προσήλθαν περίπου 60 

προσκεκλημένοι. 

Σε εκκίνηση Forum απηύθυναν εισαγωγικούς χαιρετισμούς κ. Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και Εξωστρέφειας, 

οποίος παρουσίασε εν συντομία στρατηγική και προσπάθειες ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας, ενώ στη συνέχεια Υφυπουργός Δρ. Δήμας παρουσίασε 

συνοπτικά ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, όπως και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για start-ups και 

ερευνητικά κέντρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε γεγονός ότι ελληνική Κυβέρνηση εντατικοποιεί προσπάθειές 

της προβάλει και «εξάγει» ελληνικό νεοφυές επιχειρείν στο εξωτερικό, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για 

ανάπτυξη συνεργειών με επιχειρήσεις του εξωτερικού, καθώς και για άντληση χρηματοδότησης προς επέκταση 

των δραστηριοτήτων των ελληνικών start-ups. Ακολούθησαν εισαγωγικές ομιλίες από Διευθύνοντα Σύμβουλο 

εδώ κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας Emirates Development Bank (EDB), κ. Ahmed Al Naqbi και εκπροσώπου 

Επιμελητηρίου Dubai κας Natalia Sycheva, Senior Manager – Special Projects and Entrepreneurship. 

Εν συνεχεία, εκπρόσωποι 7 ελληνικών ερευνητικών κέντρων, ThessINTEC και 16 start-ups προέβησαν διαδοχικά 

σε σύντομες και εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις αντικειμένων και δραστηριοτήτων τους, υπό το συντονισμό 

του Επικεφαλής Γραφείου κ. Υφυπουργού, κ. Δρίτσα. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε ελεύθερη 

επιχειρηματική δικτύωση (networking). 

 

Με το τέλος του Forum, Υφυπουργός κ. Δήμας, συνοδευόμενος από Γενικό Γραμματέα κ. Σμυρλή, Έλληνα 

Πρέσβυ και κλιμάκιο συνεργατών από Πρεσβεία, Γραφείο O.E.Y. και Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ, είχε δύο 

συναντήσεις στο Dubai με ακόλουθους υψηλούς αξιωματούχους Κυβέρνησης ΗΑΕ: 

(α) κ. Omar Al Suwaidi, Υφυπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας: Σε εν λόγω συνάντηση 

αναλύθηκαν από ελληνικής πλευράς, με τοποθετήσεις τόσο κ. Υφυπουργού όσο και κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ 

και Εξωστρέφειας, προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές Κυβέρνησης προς ενίσχυση καινοτόμων 

τεχνολογικών κλάδων αλλά και ευρύτερα ανταγωνιστικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Από εμιρατινής 

πλευράς, Υφυπουργός κ. Al Suwaidi ανέλυσε πλέγμα αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων 

Κυβέρνησης ΗΑΕ με επικέντρωση σε 11 κλάδους με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, στην 

ενέργεια, στο διαστημικό πρόγραμμα της χώρας και κυρίως στην υλοποιούμενη στρατηγική διαφοροποίησης της 
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παραγωγικής βάσης εμιρατινής οικονομίας και ενίσχυσης της βιομηχανίας. Υφυπουργός ΗΑΕ αναφέρθηκε 

επίσης σε προοπτικές συνεργασιών και χρηματοδότησης ελληνικών καινοτόμων τεχνολογικών δραστηριοτήτων 

και πρωτοβουλιών από επενδυτικά Ταμεία ΗΑΕ. Χωριστή αναφορά έγινε από κ. Al Suwaidi σε επίσημα εγκαίνια 

του «Μουσείου του Μέλλοντος» στο Dubai (‘Museum of the Future’) που πραγματοποιήθηκαν αργότερα το 

απόγευμα της ιδίας ημέρας.  

(β) Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Υπουργό Επικρατείας για την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις: Εμιρατινός Υπουργός, αφου τόνισε ισχυρούς δεσμούς δύο χωρών αναφερόμενος και σε στήριξη 

που προσέφερε Ελλάδα σε ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε ό,τι αφορά την ελευθερία ταξιδιωτικών 

μετακινήσεων, προέβη σε ανασκόπηση πολιτικής ΗΑΕ για ενίσχυση δεσμών με όλους τους οικονομικούς τους 

εταίρους, επικεντρώνοντας σε νωπή Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με Ινδία, καθώς 

και σε ανάλογες συμφωνίες που διαπραγματεύονται –ή ξεκινήσουν διαπραγματεύονται- ΗΑΕ, εξηγώντας πως εν 

λόγω προσέγγιση προέκυψε εξαιτίας της εξαιρετικά αργής προόδου της οικονομικής συνεργασίας σε επίπεδο 

ΣΣΚ (GCC) και της συνακόλουθης ανάγκης επιτάχυνσης συνεργασιών με λοιπούς διεθνείς οικονομικούς 

εταίρους χώρας. Υφυπουργός κ. Δήμας αναφέρθηκε από πλευράς του σε σημειούμενο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, σε πρόσφατα επιτεύγματα ελληνικής Κυβέρνησης προσελκύσει μεγάλες, «εμβληματικού» 

χαρακτήρα επενδύσεις από το εξωτερικό, καθώς και σε προσπάθειες προσέλκυσης πρόσθετων, με έμφαση σε 

κλάδο τουρισμού. Αναφερόμενες σε Μνημόνιο Κατανόησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία που 

είχε υπογραφεί Ιούλιο 2020, δύο πλευρές συμφώνησαν αναζητήσουν τρόπους ενεργού υλοποίησης δράσεων, με 

εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι Dr. Al Falasi, επομένη ημέρα (23/2), 

απευθυνόμενος σε έναρξη Συνεδρίου εγχώριων start-ups στο Dubai με τίτλο ‘Step 2022’ έκανε αναφορά σε 

φιλόδοξα προγράμματα που υλοποιεί Κυβέρνηση ΗΑΕ προκειμένου να μεγεθύνει τις νεοφυείς επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εδώ και να στηρίξει τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, θέτοντας ως στόχο τη 

φιλοξενία στο έδαφος της χώρας 20 ‘Unicorn’ start-ups έως το έτος 2031.      

Μετά τις συναντήσεις, απόγευμα πρώτης ημέρας, Υφυπουργός και Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και Εξωστρέφειας, 

οποίος είναι και Γενικός Επίτροπος της Ελλάδος στην Expo 2020 επισκέφθηκαν χώρο Ελληνικού Περιπτέρου 

στην Έκθεση, όπου ξεναγήθηκαν από στέλεχος Enterprise Greece. 

 

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας του Επιχειρηματικού Forum, μέλη ελληνικής Αντιπροσωπείας start-ups και 

ερευνητικών κέντρων επισκέφθηκαν, συνοδευόμενα από στελέχη Γραφείου Ο.Ε.Υ. εγκαταστάσεις 

Τεχνολογικού Πάρκου Dubai Silicon Oasis / Dubai Technology Entrepreneur Campus (Dtec. Η 

Αντιπροσωπεία παρακολούθησε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και κινήτρων που παρέχει και των ευκαιριών που 

αυτό παρουσιάζει για εγκατάσταση και χρηματοδότηση νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων στο Τεχνολογικό 

Πάρκο, ως βάση για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Κατόπιν, τέλος απογεύματος πρώτης ημέρας, εκπρόσωποι ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ορισμένων 

ελληνικών start-ups επισκέφθηκαν, συνοδευόμενοι από στελέχη Γραφείου Ο.Ε.Υ., γραφεία επιτυχημένης 

εταιρείας start-up που εδρεύει στο Dubai, με επωνυμία InstaShop. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας 

ενημερώθηκαν σχετικά με ελληνικό τούτο ‘success story’ που δραστηριοποιείται στα ΗΑΕ, ενώ ακολούθησε 

ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον τρόπο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρεία, καθώς και το οργανωσιακό 

μοντέλο της εταιρείας. Σημειώνεται ότι InstaShop διαθέτει πλέον άνω των 1.000 υπαλλήλων, πολλοί δε εξ αυτών 

εργάζονται στην Ελλάδα. 

 

2η ημέρα (23/2/2022): Πρωί δεύτερης ημέρας επίσκεψης, ελληνική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής κ. Υφυπουργό 

μετέβη Abu Dhabi, όπου, συνοδευόμενη από κ. Πρέσβυ και στέλεχος Πρεσβείας επισκέφθηκε ακόλουθους τρεις 

προορισμούς: 

- Masdar City (9.30-11.30 πμ): Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε κεντρικούς χώρους Masdar City, 

ακολουθούμενη από εισαγωγικό χαιρετισμό κ. Υφυπουργού και παρουσιάσεις τόσο του Πανεπιστημίου 

Τεχνητής Νοημοσύνης Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence  όσο και του Πανεπιστημίου 

Khalifa του Abu Dhabi, αλλά και του επιχειρηματικού επιταχυντή Catalyst. Αξιοσημείωτη μπορεί 

χαρακτηριστεί προσέλευση ακαδημαϊκών – ερευνητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του Abu Dhabi (κυρίως 

Khalifa University και New York University) που ήρθαν να συναντήσουν μέλη της ελληνικής αποστολής και 

συνομιλήσουν μαζί τους, με ιδιαίτερη μάλιστα  κινητοποίηση Ελλήνων καθηγητών. Παρουσιάσεις ακολούθησε 



 

 

ελεύθερη δικτύωση των παρισταμένων με στελέχη Masdar και εντόπιων ακαδημαϊκών – ερευνητικών 

ιδρυμάτων. 

- Mubadala / HUB71 (12.30-2.00 μμ): Μέλη Αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν χώρο τεχνολογικού 

οικοσυστήματος HUB71, οποίο ανήκει σε δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό Ταμείο Abu Dhabi, 

Mubadala (όπως και η Masdar). Ακολούθησαν παρουσιάσεις της Mubadala, της οργανωτικής της διάρθρωσης 

και των δομών της, όπως και του τρόπου λειτουργίας της και των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχει για 

χρηματοδοτήσεις σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, με διακριτή αναφορά στη συνεργασία της με την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και από κοινού ανάληψη κεφαλαιακών-επενδυτικών 

συμμετοχών σε ελληνικά επενδυτικά Ταμεία νεοφυών επιχειρήσεων και venture capital. Παρουσιάσεις 

Mubadala ακολούθησε σύντομη τοποθέτηση κ. Υφυπουργού, σε οποία τόνισε προσπάθειες ελληνικής 

Κυβέρνησης ενισχύσει εξωστρέφεια ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, δίνοντας 

έμφαση σε προοπτικές συνεργασίας αυτών με επενδυτικό Ταμείο Mubadala. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων 

ακολούθησε σύντομη περίοδος ερωτήσεων από μέλη ελληνικής Αντιπροσωπείας προς στελέχη Mubadala / 

HUB71 και σχετικών εξατομικευμένων συζητήσεων, ενώ και εδώ σημειώνεται η συμμετοχή ερευνητών ή και 

εκπροσώπων εντόπιων start-ups –κυρίως σχετιζόμενων με HUB71- που ήρθαν να συναντήσουν τις ελληνικές 

νεοφυείς επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα. 

- ADQ (3-5.30 μμ): Τελευταίος σταθμός της ελληνικής Αντιπροσωπείας υπήρξε η έδρα του τρίτου μεγαλύτερου 

επενδυτικού Ταμείου Abu Dhabi, ADQ (πρώην Abu Dhabi Developmental Holding Company), οποίο αποτελεί 

στρατηγικό επενδυτή του Εμιράτου, δίνει έμφαση στις βιομηχανικές επενδύσεις, διαθέτει συμμετοχές  σε σειρά 

μεγάλων εγχώριων κρατικών Ομίλων, με χαρτοφυλάκιο που επεκτείνεται και στο διεθνή χώρο. Αντιπροσωπεία 

υποδέχθηκε κλιμάκιο υψηλόβαθμων επενδυτικών στελεχών Ομίλου. Κατόπιν σύντομης συνάντησης κλιμακίου 

ADQ με κ. Υφυπουργό, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας 15 λεπτών με 11 εκ 

των 16 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, τα 7 ερευνητικά κέντρα και το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης. Σε 

συνάντησή του με κ. Υφυπουργό, Επικεφαλής κλιμακίου ADQ προέβη σε συνοπτική παρουσίαση Ομίλου, 

εξηγώντας δομή και τρόπο λειτουργίας του, επικέντρωση αυτού σε συγκεκριμένους κλάδους (ενέργεια, 

φαρμακοβιομηχανία / επιστήμες υγείας, βιομηχανία τροφίμων, μεταφορές / συστήματα logistics), αλλά και 

επέκτασή του σε νέους τομείς (fintech, gaming) και σε  χρηματοδοτήσεις που παρέχει σε έρευνα και καινοτομία. 

Επίσκεψη σε ADQ έγινε αντιληπτή ως εξαιρετικά χρήσιμη δυνητικά, δεδομένου ότι ADQ είχε μελετήσει 

προσεκτικά προφίλ και δραστηριότητες ελληνικών start-ups και ερευνητικών κέντρων, δίνοντας σε διάρκεια 

συναντήσεων με εκπροσώπους τους συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς ανάπτυξη συνεργασιών με το Ταμείο. 

 

  Επίσκεψη κ. Υφυπουργού και ελληνικής Αντιπροσωπείας κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, λαμβανομένου 

υπόψη του «πρωτοποριακού» χαρακτήρα της, υπό την έννοια ότι συνιστά την πρώτη τέτοιου μεγέθους και 

σύνθεσης επιχειρηματική αποστολή της χώρας μας, ιδιαίτερα προς την ευρύτερη εδώ περιοχή, οποία έθεσε 

βάσεις για ανάπτυξη και συνέχιση συνεργασιών, καθώς και ενδεχομένως επανάληψης τέτοιας πρωτοβουλίας 

στο μέλλον. Επίσκεψη αξιοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία ‘momentum’ που δημιουργεί Expo 2020, με πληθώρα 

παράλληλων επιχειρηματικών εκδηλώσεων και υψηλή συγκέντρωση επιχειρηματικού κοινού στην περιοχή του 

Dubai, οποίο αποτελεί σημαντικό διεθνές κέντρο για την έρευνα, την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Οργάνωση υπήρξε βέλτιστη σε πλαίσιο εφικτού, δεδομένου του φόρτου εργασίας εξαιτίας αλλεπάλληλων εδώ 

επισκέψεων, με άριστη συνεργασία όλων εμπλεκομένων (Γραφείου κ. Υφυπουργού, Γραφείου κ. Γενικού 

Γραμματέα ΔΟΣ, Enterprise Greece, Πρεσβείας και Γραφείου Ο.Ε.Υ.) από αρχή έως τέλος εγχειρήματος. 

Επισημαίνεται δε ότι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σκέλος Abu Dhabi, επαναβεβαιώνεται σημασία που αποδίδουν 

ΗΑΕ σε στρατηγική συνεργασία με χώρα μας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 

start-ups και της έρευνας.  

  

   

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


