
Με την απόφαση ( νόμο) 
228/200 της Λιβυκής Γενι-
κής Λαϊκής Επιτροπής 
(Υπουργικού  Συμβουλίου) 
περί θέσπισης διατάξεων για 
παροχή δημοσίων υπηρε-
σιών, καθορίζονται και τίθε-
νται σε ισχύ  από 1ης Ιουνίου 
2009 τα τέλη παροχής δημο-
σίων υπηρεσιών και τα οποία 
ενδεικτικά αφορούν: 

• Τέλη παραμονής για 

εργασία 

• Τέλη κατοχής οχημά-
των, λεωφορείων, φορτη-
γών και μηχανημάτων ιδιο-
κτησίας αλλοδαπών, είτε 
νομικών, είτε φυσικών προ-
σώπων. 

• Τέλη διέλευσης από 
την λιβυκή επικράτεια  
μοτοσικλετών, οχημάτων, 
λεωφορείων, φορτηγών 

Νόμος 228/200 περί παροχής δημοσίων υπηρεσιών 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1.Νόμος 228/200 περί παρο-
χής δημοσίων υπηρεσιών 

2.H Λιβύη καλεί τους αλλοδα-
πούς εργαζομένους να ρυθμί-
σουν το νομικό καθεστώς τους 
παραμονής τους στην χώρα  

3.  O πρόεδρος του Εθνικού 
Οργανισμού Πετρελαίου αναμέ-
νει περαιτέρω άνοδο των τιμών 
πετρελαίου  

4. Η ιταλική κατασκευαστική 
IMPREGILO κέρδισε συμβόλαια 
αξίας  360 εκατ. ευρώ στην 
Λιβύη 

5. Η United Fiber πρόκειται  να 
αναλάβει κατασκευαστικά έργα 
στην Λιβύη ύψους $ 1,23 δις  

6. Η Λιβύη αποσύρει καταθέσεις 
από ελβετικές τράπεζες  

7. Η εταιρεία  Hyfluc Σιγκαπού-
ρης πρόκειται να κατασκευάσει 
δύο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού στη Λιβύη  

8. Αγορά μετοχών της ιταλικής 
Finmeccanica από την Λιβυκή 
Αρχή Επενδύσεων  

9. Εκθεση 2009 για την Λιβύη  
της Οxford Business Book 

10. Ο Εθνικός Οργανισμός Πε-
τρελαίου (NOC) υπέγραψε μνη-
μόνιο συνεργασίας με διεθνή 
εταιρεία για μείωση εκπομπών 

 

Επιμέλεια – Σύνταξη : 

Εύαγγελος Δαϊρετζής 

Σύμβουλος Α΄ΟΕΥ  
 

• Τέλη για ίδρυση ή πα-
ράταση λειτουργίας 
υποκαταστήματος, 
αντιπροσωπείας αλλο-
δαπής εταιρείας 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 
σε ελληνική μετάφραση είναι 
διαθέσιμο στον κάτωθι δικτυ-
ακό  τόπο : 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=21780 

Η Γενική Λαϊκή Επιτροπή για την  Δημόσια Ασφάλεια κάλεσε τους αλλοδαπούς εργαζόμε-
νους να ρυθμίσουν άμεσα το καθεστώς παραμονής τους στην Λιβύη τους με τις μετανα-
στευτικές αρχές έως το  τέλος του Ιουνίου του 2009.  
Προειδοποίησε  ότι οι ξένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. 6 του 1987 που σχετί-
ζονται με την είσοδο, τη διαμονή και την αναχώρηση των αλλοδαπών, δεν θα τους επιτρα-
πεί η έξοδος από την χώρα παρά μόνο μετά τη διευθέτηση των φορολογικών του υποχρεώ-
σεων για την περίοδο που παρέμειναν στη χώρα. Επίσης, ενδέχεται να μην τους επιτρέπε-
ται η επάνοδος στην χώρα. 

Η εν λόγω απόφαση έχει οδηγήσει σε μερίδα αράβων εργαζομένων (Αιγυπτίων κυρίως) να 
εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ η πλειοψηφία αναμένει στωϊκά την ανάκληση ή την μη ε-
φαρμογή της όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν . Πιστεύεται ότι το εν λόγω μέτρο δεν 
αποσκοπεί ουσιαστικά στην ρύθμιση ενός όντος υπαρκτού προβλήματος αλλά πρόκειται 
για μέτρο «εισπρακτικού» χαρακτήρα.  

H Λιβύη καλεί τους αλλοδαπούς εργαζομένους να ρυθμίσουν το νομικό καθεστώς 
τους παραμονής τους στην χώρα  



O πρόεδρος του Εθνικού Οργανι-
σμού Πετρελαίου και ασκών την 
προεδρία του OPEC, Shokri 
Ghanem, δήλωσε ότι η τιμή του 
πετρελαίου μπορεί να φτάσει 
έως 90 δολάρια το βαρέλι ή πε-
ρισσότερα από τα τέλη του τρέ-
χοντος έτους, με πιθανό μέσο 
όρο $ 70 - $ 80 για το 2009 
συνολικά.  

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθη-
καν ως επί το πλείστον  κάτω 
από 50 δολάρια το βαρέλι κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2009, 
αλλά από τότε έχουν αυξηθεί 

αγγίζοντας τα  $ 70 το βαρέλι, πυροδοτώ-
ντας φόβους για υψηλότερες τιμές, γεγονός 
που θα μπορούσε να εκτροχιάσει οποιαδήπο-
τε οικονομική ανάκαμψη. 

 "Η τιμή που μπορεί να προχωρήσει σε $ 90 
ή περισσότερα από τα τέλη του έτους», είπε ο 
Ghanem στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής 
για την Ενέργεια. ", Πρόσθεσε ότι ήδη διαφαί-
νεται να αυξάνεται η ζήτηση για πετρέλαιο 
και ότι η συμμόρφωση από τα μέλη της Ορ-
γάνωσης της Πετρελαιοπαραγωγών  Χωρών 
(ΟΠΕΚ)  με τις ποσοστώσεις παραγωγής είναι 
πιθανό να σταθεροποιήσει  την τιμή του πε-
τρελαίου  στα σημερινά επίπεδα.  

Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε να μειώσει σε 4,2 εκ. 
βαρέλια την ημέρα την παραγωγή πετρελαί-
ου από τον Σεπτέμβριο σε μια προσπάθεια 
να στηρίξει τις τιμές που κατέρρευσαν από 
τα επίπεδα ρεκόρ περί τα  $ 150 το βαρέλι 
τον περασμένο Ιούλιο στα χαμηλά επίπεδα 
κοντά στα $ 32  στα τέλη του περασμένου 
έτους. 

τηλεπικοινωνιών και την αποχέ-
τευση στην Τρίπολη και Misurata. 
Οι σχέσεις μεταξύ της Ιταλίας και 
της πρώην αποικίας της Λιβύης, 
έχουν βελτιωθεί σημαντικά από 
τότε που  ιταλός πρωθυπουργός 
έκανε την ιστορική αίτηση συγ-
γνώμης το περασμένο έτος για 
φρικαλεότητες που διεπράχθησαν 
κατά τη διάρκεια της αποικιοκρα-
τίας. Κατά την διάρκεια επίσκε-
ψής στην Ιταλία του λίβυου ηγέ-
τη , λίβυοι αξιωματούχοι  δήλωσαν 
ότι η χώρα τους  ενδιαφέρεται να 
επενδύσει σε ιταλικές κατασκευα-
στικές εταιρείες , όπως την IM-
PREGILO. Ωστόσο ο πρόεδρος της 
εταιρείας ανέφερε ότι ο ίδιος δεν 
γνωρίζει να έχει γίνει κάποια προ-
σέγγιση από λιβυκής πλευράς . 

Η μεγαλύτερη κατασκευαστική 
εταιρεία της Ιταλίας ΙMPREGILO 
ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρω-
θεί οι διαδικασίες για τρεις νέες 
συμβάσεις στην Λιβύη αξίας 
περίπου € 360 εκατ. Η ανωτέρω 
ανακοίνωση οδήγησε τις μετοχές 
της εταιρείας υψηλότερα. Εκ-
πρόσωπος της εταιρείας IM-
PREGILO, που έχει παρουσία  
στην Λιβύη για περισσότερα από 
20 χρόνια, δήλωσε ότι οι συμβά-
σεις αφορούν έργα στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, των 

 O πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πετρελαίου αναμένει περαιτέρω άνοδο των τιμών πετρελαίου  

Η ιταλική κατασκευαστική IMPREGILO κέρδισε 
συμβόλαια αξίας  360 εκατ. ευρώ στην Λιβύη 

Σελίδα  2 ΛΙΒΥΗ 

Η United Fiber πρόκειται  να αναλάβει κατα-
σκευαστικά έργα στην Λιβύη ύψους $ 1,23 δις  

Η Λιβύη έχει αποσύρει τα περισσότερα από τα στοιχεία του ενεργητικού της από τις ελβετικές τράπεζες σε συνέχεια  διπλωματικής κρί-
σης μεταξύ των δύο χωρών το περασμενο ετος 
Η Λιβύη πέρυσι απέσυρε  SFr 5.6 δισ. ($ 5,2 δισ.) επί συνόλου SFr5.75 δισ. καταθέσεών της σε ελβετικές τράπεζες, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας. Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι δεν είχε λεπτομερή στοιχεία για τα 
περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης στην Ελβετία, αλλά η απόσυρση είχε μικρή οικονομική επίπτωση. Το 2007 οι λιβυκές καταθέσεις απο-
τελούσαν το  0,3% των ξένων καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες.  
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την σύλληψη από τις ελβετικές Αρχές ενός εκ των υιών  του ηγέτη της Λιβύης με 
κατηγορίες για επίθεση εναντίον δύο εργαζομένων, οι οποίες κατηγορίες αργότερα αποσύρθηκαν.   
Ο ελβετός πρόεδρος Hans-Rudolf Merz επιδιώκει μια συνάντηση με τον ηγέτη της Λιβύης, σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήμα-
τος . 

Η United Fiber μέσω μι-
κτού επιχειρηματικού 
σχήματος με την TSG 
Asia, θυγατρική της αμε-
ρικανικής εταιρείας 
Sandi και την επωνυμία 
Unifiber Holding, πρόκει-
ται να προβεί σε κατα-
σκευή κατοικιών στη 
Λιβύη αξίας 1,23 δισ. 
δολάρια.  

Το έργο αποτελείται από 
5.000 κατοικίες, ξενοδο-
χείο, κτίρια διοίκησης και 
τις σχετικές υποδομές. Η 
Unifiber δηλώνει πως 
έχει συμφωνηθεί με TSG 
Asia  να λάβει το 40%
των μετοχών της έργου. 

Και οι δύο πλευρές συμ-
φώνησαν επίσης να ερ-
γαστούν στο άμεσο μέλ-
λον σε  επενδυτικά προ-
γράμματα στην Λιβύη 
και την Αίγυπτο.   
Η Unifiber αναμένει  η 
σύμβαση  να συμβάλει 
θετικά στην κερδοφορία 
της επιχείρησης. 

Η Λιβύη αποσύρει καταθέσεις από ελβετικές τράπεζες  



Η εταιρεία Hyflux Ltd ,  διεθνής 
εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων 
περιβαλλοντικών δράσεων, εισηγμέ-
νη στο Χρηματιστήριο της Σιγκα-
πούρης, ανακοίνωσε  ότι πρόκειται 
να κατασκευάσει  δύο εγκαταστά-
σεις αφαλάτωσης θαλασσινού νε-
ρού στη Λιβύη.  
Εκπρόσωπος της εταιρείας  ανέφε-
ρε  ότι είχε συνάψει μνημόνιο συ-
νεργασίας  (Memorandum of Un-
derstandig) με την General Desali-
nation Company (GDC), το εμπορι-
κό σκέλος του λιβυκού Υπουργείου 
Δημοσίων Εργων.   
Στο πλαίσιο του μνημονίου συνερ-

γασίας, οι δύο πλευρές θα προχωρή-
σουν, μετά από διαπραγματεύσεις,  
στην σύσταση  μικτής  επιχείρησης που 
θα αναλάβει το έργο της κατασκευής 
των δύο εργοστασίων στην Τρίπολη και 
Βεγγάζη.  
Η μονάδα αφαλάτωσης της Τρίπολης  
θα έχει την ικανότητα αφαλάτωσης 
500.000 κυβικών μέτρων θαλασ-
σινού νερού ημερησίως  ενώ η μονάδα 
της Βεγγάζης θα μπορεί να επεξεργάζε-
ται 400.000 κυβικά μέτρα ημερησίως 
Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε, 
ότι, η μικτή επιχείρηση θα κατασκευά-
σει τις μονάδες με την μέθοδο BOT 
(build-operate-transfer). Θυγατρικές,  

πλήρους ιδιο-
κτησίας της 
Hyflux θα ανα-
λάβουν  τις 
εργασίες μηχανικού, την προμήθεια υλι-
κών και την κατασκευή των μονάδων.  

Οι μονάδες  αφαλάτωσης του θαλασσινού 
νερού υπάγονται στην Λιβυκή Γενική Επι-
χείρηση Ηλεκτρισμού  GECOL, 6ο παρα-
γωγό αφαλατωμένου ύδατος παγκοσμίως.   

Στην Λιβύη λειτουργούν επί του παρόντος  
εννέα μονάδες αφαλάτωσης  σε διάφορα 
στάδια ολοκλήρωσης. Αναμένονται προ-
κηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών για 
νέες. 

Η εταιρεία  Hyfluc Σιγκαπούρης πρόκειται να κατασκευάσει δύο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού στη Λιβύη  

Το ιταλικό δημόσιο κατέχει το 30% των 
μετοχών της επιχείρησης και το Υπουρ-
γείο Οικονομικών έχει δικαίωμα αρνη-
σικυρίας σε περίπτωση πώλησης άνω 
του 3%  μετοχών της εταιρείας. Επίσης 
απόκτηση μεριδίου 2% απαιτεί ενημέ-
ρωση της Εποπτικής Αρχής του ιταλι-
κού Χρηματιστηρίου (Consob) εντός 5 
ημερών.  

Η σχετική ειδησιογραφία (φημολογία) 
είχε ως συνέπεια την άνοδο των μετο-
χών της ιταλικής εταιρείας στο Χρημα-
τιστήριο του Μιλάνου  

Αγορά μετοχών της ιταλικής Finmeccanica από την Λιβυκή 
Αρχή Επενδύσεων  

Σύμφωνα με δημοσίευμα ιταλι-
κής εφημερίδας, η Λιβυκή 
Αρχή Επενδύσεων πρόκειται 
να προβεί σε αγορά μετοχών 
της ιταλικής αμυντικής βιομη-
χανίας  Finmeccanica SpA με 
στόχο την απόκτηση σημαντι-
κού μεριδίου της εταιρείας, 
έως 2% σε πρώτο στάδιο. Σε 
άλλο δημοσίευμα, το οποίο 
διέψευσε η διοίκηση της Fin-
meccanica γίνεται λόγος για 
ποσοστό 10%     

Σελίδα  3 Τεύχος  28 

Η Oxford Business Group (OBG) πρόκειται να 
εκδόσει την δεύτερη ετήσια οικονομική έκθεση 
για την Λιβύη .  
Μετά την επιτυχία της πρώτης ετήσιας επισκό-
πησης της λιβυκής οικονομίας από την Oxford 
Business Group , η Γενική Λαϊκή Επιτροπή 
(GPC) Βιομηχανίας, Εμπορίου και Οικονομίας, 
ανανέωσε την συνεργασία του για την δεύτερη 
έκδοση του οδηγού επενδύσεων στην χώρα  
Η Έκθεση Λιβύης 2009  θα καλύπτει τομείς 
όπως ενέργεια,  χρηματοοικονομικά , βιο-
μηχανία, αγορά ακινήτων, κατασκευές, με-
ταφορές και τουρισμό.  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου (NOC) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με διεθνή εταιρεία για 
μείωση εκπομπών αερίου  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου 
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με 
την  εταιρεία EcoSecurities , για την 
μείωση των εκπομπών αερίων και την 
προστασία  του περιβάλλοντος.  
Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ως 
σκοπό την πραγματοποίηση μελέτης 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων στο 
πλαίσιο της έκδοσης ειδικών πιστοποι-
ητικών για την περιοχή 97 όπου 
πραγματοποιεί έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες  γερμανική εταιρεία. Στό-

χος είναι να συμπεριληφθεί το εν λόγω 
έργο στον κατάλογο των περιβαλλοντολογι-
κά «καθαρών» έργων.   
Αρμόδιος λίβυος αξιωματούχος (της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας & Προστασίας του Περι-
βάλλοντος) ανέφερε ότι το  μνημόνιο αφο-
ρά την μελέτη για την μείωση των εκπο-
μπών στο έργο που εκτελεί η  γερμανική 
εταιρεία.  
Στέλεχος του  Εθνικού Οργανισμού  Πετρε-
λαίου τόνισε ότι το μνημόνιο υπεγράφη στο 
πλαίσιο υλοποίησης του  πρωτόκολλου που 

έχει υπογράψει σειρά χωρών για την 
μείωση των εκπομπών ρύπων  και 
την προστασία του περιβάλλοντος .  
Διευκρίνισε ότι 
το έργο θα συμ-
βάλει στη δια-
φύλαξη του 
περιβάλλοντος 
και την μετα-
φορά προηγμέ-
νης τεχνολογί-
ας στην Λιβύη . 

Εκθεση 2009 για την Λιβύη  της Οxford 
Business Book 



 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
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Διεύθυνση 

18, Jelal Bayar st. 
Dahra, Tripoli, Libya 

 
Tel.:.(+21821) 3336689  
Fax: (+21821) 4441907 

 
E-mail:  

ecocom-tripoli@mfa.gr 
 

Iστοσελίδα : 
www.agora.mfa.gr/ly95 

 
 

Τιμές τελών χορήγησης θεωρήσεων εισόδου 

Από την Γενική Ενωση Επιμελητηρίων Λιβύης κοινοποιήθηκαν στην 
Ελληνική Πρεσβεία οι τιμές των τελών χορήγησης θεωρήσεων εισό-
δου , οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

• Θεώρηση εισόδου για επισκέπτη επιχειρηματία: 100 δηνάρια 

• Θεώρηση μιας εισόδου, αίτηση που υποβάλλεται από εταιρεία 
(τοπική ή αλλοδαπή): 150 λιβ. δηνάρια 

• Θεώρηση πολλαπλών εισόδων διάρκειας τριών μηνών: 300 λιβ. 
δηνάρια 

• Θέωρηση πολλαπλών εισόδων διαρκείας έξι μηνών: 600 λιβ. 
δηνάρια 

• Θεώρηση εισόδου που χορηγείται στο αεροδρόμιο: 300 
λιβ.δηνάρια 

Η Libyan Airlines πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος» στην Τρίπολη και Βεγγάζη, με δυο πτήσεις εβδομα-
διαίως, με τα νέα αεροσκάφη της εταιρείας τύπου Bombardier -CRJ 
900 συνολικής χωρητικότητας 72 (6/66) θέσεων ως ακολούθως: 

Κάθε Δευτέρα στις 11:15πμ για Τρίπολη  

Κάθε Πέμπτη στις 11:15πμ για Βεγγάζη  

Επίσης κάθε Δευτέρα στις 7.45 πμ από Βεγγάζη για Αθήνα και κάθε Πέμπτη στις 07.00 από Τρίπολη για Αθήνα  

Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ταξειδιωτικά γραφεία ή στον αντιπρόσω-
πο της Libyan Airlines στα τηλέφωνα 210 6532861-4.  
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υποδομές ζωτικής σημασίας (αεροπορικές, 
θαλάσσιες και χερσαίες), έλεγχος συνόρων, 
επιτήρηση θαλασσών, ασφάλεια πετρελαϊκών 
εγκαταστάσεων  
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