
∆ηµοσιεύθηκε νόµος (αρ. 
443) σχετικά µε τους 
κανόνες που διέπουν την 
λειτουργία των ξένων 
επιχειρήσεων στην Λιβύη. Η 
καινοτοµία του νόµου 
συνίσταται στην υποχρέωση 
των  ξένων εταιρειών  να 
συστήνουν υποχρεωτικά 
ανώνυµες εισηγµένες (joint 
stock company) µε 
συµµετοχή λιβύου εταίρου, 
άλλως δεν θα δικαιούνται  
να διεκδικούν έργα και 
προµήθειες του δηµοσίου. 
Στο νέο εταιρικό σχήµα η 
λιβυκή συµµετοχή θα πρέπει 
να είναι 35% τουλάχιστον. 
Ο εν λόγω νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται από 
δηµοσιεύσεώς του,  
δηµιούργησε αναστάτωση 
στις αλλοδαπές επιχειρήσεις 
δεδοµένου ότι υπάρχουν 
έργα που επρόκειτο να 
αναλάβουν µε το 

προηγούµενο καθεστώς 
αλλά δεν δύνανται µε το 
νέο. Η ξένη επιχείρηση έχει 
την δυνατότητα κατά τον 
ανωτέρω νόµο να υπαχθεί 
στους επενδυτικούς νόµους 
5/1997 και 7/2004 οι 
οποίοι ωστόσο απαιτούν 
µεγάλο έλαχιστο 
επενδυµένο κεφαλαίο.   

Προς το παρόν οι 
αλλοδαπές επιχειρήσεις 
εκτιµούν ότι  θα υπάρξουν 
µεγάλα προβλήµατα 
πρακτικής εφαρµογής του 
νόµου και αναµένουν άλλες 
«εκφυλισµό» του και 
ουσιαστικά κατάργησή του 
και άλλες έκδοση 
µεταβατικών διατάξεων για 
να αποτραπεί αναστάτωση 
στους κλάδους των 
κατασκευών, 
τηλεπικοικινωνιών, 
µεταφορών και ενέργειας 

Νέος νόµος για την λειτουργία των αλλοδαπών επιχειρήσεων  
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Εύαγγελος ∆αϊρετζής 

Σύµβουλος Β΄ΟΕΥ  
 

όπου είναι εν εξελίξει 
µεγάλα επενδυτικα 
προγράµµατα. 
Παραδέχονται ωστόσο ότι 
µε τον νέο νόµο 
απλοποιούνται οι 
διαδικασίες ίδρυσης 
εταιρείας και είναι 
µικρότερο το  κόστος για 
την δηµιουργία 
παραρτήµατος.      

Επισηµαίνεται ότι αποτελεί 
σύνηθες φαινόµενο στην 
Λιβύη η συχνή εκδοση 
νόµων, γεγονός που 
δηµιουργεί ανασφάλεια 
στον αλλλοδαπό 
επιχειρηµατία που 
δραστηριοποιείται στην 
χώρα. ∆εν είναι επίσης 
ασυνήθιστη η µη εφαρµογή 
νόµου που αντιµετωπίζει 
έντονες αντιδράσεις από τις 
ξένες επιχειρήσεις.  

Aνακοινώθηκε στον λιβυκό τύπο η εξεύρεση νέου, τρίτου κατά σειρά, κοιτάσµατος φυσικού 
αερίου από  consortium του οποίου ηγείται η καναδική  Woodside Energy και στο οποίο 
συµµετέχει η εταιρεία EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Το εν λόγω κοίτασµα βρίσκεται στην λεκάνη 
του  Murzuq  1000 χλµ νοτίως της Τριπόλεως, είναι σε βάθος 808.µ.  και εκτιµάται ότι θα 
είναι σε θέση να παράγει 5,8 εκ. κυβικά πόδια ηµερησίως.    

Η ανωτέρω ανακάλυψη είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική για την πορεία των ερευνών των 
ΕΛΠΕ, δεδοµένου ότι το ποσοστό επιτυχίας των γεωτρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό (80%, ενώ 
το µέσο ποσοστό επιτυχίας στην Λιβύη κυµαίνεται στο 50% και παγκοσµίως στο 15% 
περίπου). 

Ανακάλυψη νέου κοιτάσµατος φυσικού αερίου απο τα ΕΛΠΕ  



Ανακοινώθηκε η σύσταση 
εταιρείας ελληνολιβυκών 
συµφερόντων µε την 
επωνυµία A LAMAR SA-
Production & Stock Joint 
Company. Το µετοχικό 
κεφάλαιο της  εν λόγω 
επιχείρησης απαρτίζεται 
κατά 55% από ελληνικά 
κεφάλαια ( της εταιρείας 
ΕΤΕΜ),  35% λιβυκά και 
10% κυπριακά. Η επένδυση, 
το ύψος της οποίας θα 
ανέλθει σε περίπου 10 εκ. 

ευρώ και θα ολκληρωθεί σε 
2 έτη, περιλαµβάνει την 
κατασκευή µονάδας 
χύτευσης αλουµινίου και  
µονάδων παραγωγής 
προφίλ αλουµινίου και 
ηλεκτροστατικής  βαφής. 
Ως έδρα της εταιρείας 
ορίστηκε η Τρίπολη (περιοχή 
Αζιζία) η δε σχετική άδεια 
εκδόθηκε από τον 
Οργανινισµό Ξένων 
Επενδύσεων (Libyan 
Foreign Investment Board) 

στα πλαίσια του επενδυτικού 
νόµου 5/97. 

Πρόκειται για την πρώτη 
σηµαντική ελληνική 
παραγωγική επένδυση εκτός 
πετρελαϊκού τοµέα στην 
χώρα και το προϊόν το οποίο 
θα παράγει  απευθύνεται 
στον ταχαίως 
αναπτυσσόµενο 
κατασκευαστικό τοµέα, τον 
δεύτερο σε δυναµισµό τοµέα 
της λιβυκής οικονοµίας.    

αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 
2010. Ο δεύτερος 
αξίας $366 εκ. και 
δυναµικότητας 750  
megawatt, θα 
κατασκευαστεί στην 
Βεγγάζη µε το ίδιο 
χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής µε τον 
πρώτο.  

Εκτιµάται ότι η ετήσια 
αύξηση ζήτησης 
ενέργειας στην Λιβύη 
είναι 8%  

Η νοτεοκορεατική South 
Korea's Daewoo 
Engineering & 
Construction Co. Ltd 
ανακοίνωσε ότι έχει 
υπογράψει δύο συµφωνίες 
αξίας $ 787 εκ. για την 
κατασκευή 2 σταθµών 
παραγωγής ενέργειας.  

Ο πρώτος  αξίας $ 421 εκ. 
θα κατασκευαστεί στην 
Μισουράτα 
δυναµικότητας 750 
megawatt, θα αρχίσεi να 
κατασκευάζεται τον 
Ιανουάριο  2007 και 

 Ελληνική επένδυση στην Λιβύη 

Κατασκευή δύο σταθµών παραγωγής ενέργειας 
από νοτεοκορετική εταιρεία  

Σελίδα  2 ΛΙΒΥΗ 

Εκσυχρονισµός και επέκταση διϋλιστηρίου 

Υπεγράφη συµβόλαιο µεταξύ του «Εκτελεστικού και ∆ιευθύνοντος Σώµατος για την 
κατασκευή σιδηροδρόµων» και του Συµβουλευτικού Γραφείου Εταιρειών Κοινής 
Ωφελείας  σε συνεργασία µε γερµανική εταιρεία συµβούλων, θυγατρική του 
Γερµανικού Οργανισµού Σιδηροδρόµων. Αντικείµενο του συµβολαίου είναι ο 
επανασχεδιασµός της σιδηροδροµικής γραµµής η οποία θα ξεκινά από Ras Jadair 
στην τυνησιακή µεθόριο και θα καταλήγει στην πόλη Σύρτη συνολικού µήκους 700 
χλµ.  Το συµβόλαιο αφορά ποσό 9,5 εκ. δηναρίων (5,6 εκ, € ) το δε έργο προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί  σε 24 µήνες   

Ο συνολικό σχεδιασµός περιλαµβάνει κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου µήκους 
2.757 χλµ και σύµφωνα µε κρατικούς παράγοντες αναµένεται η λειτουργία τµηµάτων 
του δικτύου το 2008 (µάλλον αισιόδοξη πρόβλεψη)  

Η κρατική ινδική εταιρεία  
Engineers India Ltd  σε 
συνεργασίας µαζί µε την 
ιδιωτική  Puni Lloyd ε έκαναν 
την µοναδική προσφορά για τον 
εκσυγχρονισµό του διϋλιστηρίου 
της Azzawiya και η απόφαση 
για την κατακύρωση του 
διαγωνισµού αναµένεται εντός 
2 µηνών. Το έγο περαν του 
κατασκευαστικού µέρους θα 
περιλαµβάνει και την διαχείριση 
του διυλιστηρίου. Το εν λόγω 
διϋλιστηριο ανήκει στην κρατική 
εταιρεία πετρελαίου ΝΟC και 

αυτήν την στιγµή η  
παραγωγικότητά του είναι 
100.000 βαρέλια ηµηρεσίως 
ενώ µετά τον εκσυγχρονισµό 
του αναµένεται να αυξηθεί 
στα 112.800 βαρέλια .Η 
ινδική εταιρεία υπολογίζει ότι 
θα διαχειρίζεται το διύλιστηριο 
για 6 µήνες µετά την 
ολοκλήρωση των εγασιών ώστε 
να οµαλοποιηθεί η λειτουργία 
του.  

Το διυλιστήριο της Azzawiya 
είναι το δεύτερο σε µέγεθος 
της Λιβύης  

Κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου  



Ο Υπουργός Οικονοµικών της 
Λιβύης προέτρεψε τις 
τσιµεντοβιοµηχανίες και τις 
χαλυβουργίες να 
δραστηριοποιήσουν τα 
εµπορικά τους τµήµατα για 
να εισάγουν τσιµέντο και 
αλλα δοµικά υλικά καθώς 
υπάρχει µεγάλη έλλειψη στην 
αγορά. Σε σχετική σύσκεψη 
συµφωνήθηκε να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
εισαγωγής καθώς και οι 
διαδικασίες για ανοιγµα 
πιστωτικής διευκόλυνσης 
µέσω της Κρατικής Τραπέζης 

της Λιβύης. Συµφωνήθηκε 
επίσης η εισαγωγή δοµικών 
υλικών να απαλάσσεται από 
καθε εισαγωγικό δασµό και 
φόρο.    Η εθνική παραγωγή 
τσιµέντου εκτιµάται σε 3,7 
εκ. τόνους ετησίως τους 
οποίους παράγουν τρείς 
κρατικές 
τσιµεντοβιοµηχανίες 

Με την θέση σε λειτουργία 
του νέου εργοστασίου στην 
πόλη Zliten, η παραγωγή θα 
µπορούσε να φτάσει τους 
6,1 εκ. τόνους.  

Η παραγωγή της 
χαλυβουργίας LISCO στην 

Μισουράτα εκτιµάται σε 500 
χιλ τόνους ετησίως. Το 
πρόγραµµα  της Κυβέρνησης 
και των τοπικών Αρχών 
περιλαµβάνει,  για την επόµενη 
δεκαετία,  πέραν των έργων 
υποδοµής,  

Μεγάλες οι ανάγκες για τσιµέντο και δοµικά υλικά  

της οποίας θα αναπτυχθούν 
δραστηριότητες σχετικές µε 
τους τοµείς υγείας, 
εκπαίδευσης, τουρισµού, 
διαµετοκοµιστικού εµπορίου, 
βιοµηχανίας και πολιτισµού. 
Προβλέπεται,  µεταξύ άλλων, 
η παροχή τραπεζικών και 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι 
δε επενδυτές και οι 
δραστηριποιούµενοι εντός 
της Ζώνης θα απολαµβάνουν 
τα ευεργετήµατα των νόµων 
για το διαµετακοµιστικό 
εµπόριο, τις ξένες επενδύσεις 

και τον  τουρισµό.   

Αυτήν την στιγµή ευρίσκεται στο στάδιο 
έναρξης λειτουργίας  Ζώνη Ελευθέρων 
Συναλλαγών στην παραλιακή πόλη Μισουράτα, 
200 χλµ ανατολικά της Τρίπολης   

Ιδρυση Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

 Η εταιρεία Emaar Properties 
µε έδρα το Ντουµπάι και ο 
Σααντι Καντάφι, γιός του 
Προέδρου της χώρας 
υπέγραψαν συµφωνία 
προθέσεων για την 
δηµιουργία ζώνης ελευθέρων 
συναλλαγών στα λιβυκά 
παράλια.  

Η εν λόγω «Ελεύθερη Ζώνη» η 
οποία θα καλύπτει έκταση 
200 τ.χµ. πρόκειται να 
δηµιουργηθεί στην περιοχή 
Zawra  πλησίον της 
Τυνησιακής µεθορίου εντός 

Σελίδα  3 Τεύχος  2 

Λιβυκή προσφορά για πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία  

Κατά την διάρκεια 
επίσκεψής του στην Τουρκία, 
ο λίβυος Υπουργός 
Οικονοµίας, Εµπορίου και 
Επενδύσεων Al Tayip Al Safi  
σε συνάντηση µε τον Τούρκο 
οµόλογό του δήλωσε ότι 
επιθυµεί  η χώρα του να 
πουλήσει φυσικό αέριο στην 
Τουρκία.  Πρότεινε, σύµφωνα 
µε δηµοσιεύµατα του τύπου, 
την κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού 
µεταφοράς φυσικού αερίου , 

κατά το πρότυπο του 
ιτλολιβυκού αγωγου Green 
Stream,  για την διοχέτευση 
του φυσικού αερίου της 
Ανατολικής Λιβύης. Ανέφερε 
επίσης ότι επιθυµεί οι δύο 
χώρες να συνεργαστούν στον 
τοµέα του ηλεκτρισµού και 
στην διαχείριση των υδάτινων 
πόρων.  Κάλεσε, τέλος, τις 
τουρκικές κατασκευαστικές 
εταιρείες να αναλάβουν έργα 
στα πλαίσια του µεγάλου 
οικιστικού προγράµµτος της 

λιβυκής Κυβέρνησης  

Για την πλήρωση των 
ίδιων αναγκών, ζήτησε 
και τουρκικά προϊόντα 
«από ανελκυστήρες 
έως τσιµέντο».  

κατασκευή 500.000 
κατοικιών το κόστος των 
οποίων υπολογίζεται σε 10 
δις €. 
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∆ιεθνής Εκθεση Τριπόλεως 

Κατασκευές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, 
άρδευση, εµπόριο, υγεία 

 

Dat Al-Emad  
Khalifa Zaidi Street, Tripoli  
T: +218 21 333 4657/334 4395  
F: +218 21 444 2962 

www.projectlibya.com 

Sahara Expo Libya 

 

LAVEX 2006 the second arab african 
Aviation conference& Exhibition 

4-6 ∆εκεµβρίου 2006 

MITIGA Airport-Tripoli  
WAHAexpo Co. 
Miss. Hanan Fahema 
Tel : + 218 21 360 60 82 - 83 
Fax : + 218 21 360 97 36 
Mobile : + 218 92 503 1343 
E-mail : info@wahaexpo.com   
           info@lavex2006.com 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στην ιστοσελίδα 
www.libyaonline.com υπάρχει 
κατάλογος εκδηλώσεων και 
εκθέσεων που πρόκειται να λάβουν 
χώρα στην Λιβύη 


