
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοιίνωσε την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου με τη 
γεώτρηση A1-NC206. 

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας,  η γεώτρηση, που εκτελέστηκε με την ευθύνη 
και επίβλεψη της αυστραλιανής εταιρείας Woodside Energy ΝΑ, βρίσκεται στη λεκάνη της 
Σύρτης. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Νοεμ-
βρίου 2006 σε βάθος 3.475 μέτρων. Τοποθετήθηκε προσωρινός εξοπλισμός για την εκτέ-
λεση δοκιμών παραγωγής σε μεταγενέστερο στάδιο. Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε το 
Μάρτιο του 2007, επιβεβαίωσε την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου με ημερήσια πα-
ραγωγή 12,1 εκατ. κυβικά πόδια αερίου και 30-35 βαρέλια συμπυκνώματος (condensate) 
ανά εκατ. κυβ. πόδια αερίου. Η μέγιστη δυνατή ημερήσια παραγωγή αερίου  υπολογίστηκε 
στα 16,7 εκατ. κυβικά πόδια. 

 Η εταιρεία Woodside Energy N.A. εκτέλεσε τη γεώτρη-
ση ως διαχειριστής της κοινοπραξίας, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της σύμβασης “Έρευνας και Διανομής της 
Παραγωγής-3” με την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου 
της Λιβύης. Η εκτίμηση των ανακαλυφθέντων απολή-
ψιμων αποθεμάτων αερίου θα γίνει μετά από περαιτέ-
ρω μελέτες εκμεταλλευσιμότητας 
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Εκσυγχρονισμός πετροχημικού συγκροτήματος Ras Lanuf 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου  (NOC) ανακοίνωσε την συνεργασία με την εταιρεία 
Dow Chemical Company (DOW) για εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία του μεγαλύ-
τερου πετροχημικού συγκροτήματος  της χώρας Ras Lanuf . Στοχός της συνεργασίας 
είναι να καταστεί το ανωτέρω συγκρότημα παγκοσμίας τάξεως προμηθευτής πολυαιθυ-
λενίου και προπυλενίου . Η λιβυκή πλευρά αναμένει ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση της παραγωγής και στην τεχνική κατάρτιση του λιβυκού ερ-
γατικού δυναμικού ενώ η DOW αποβλέπει την ενδυνάμωση της θέσης της στην παραγω-
γή βασικών πλαστικών και χημικών επωφελούμενη επίσης και από την στρατηγική θέση 
του εργοστασίου στην Μεσόγειο. H εταιρεία DOW δραστηριοποιείται σε 175 χώρες, οι 
πωλήσεις της ετησίως ανέρχονται σε $ 50  δις περίπου και απασχολεί σε ολόκληρο τον 
κόσμο 43.000 υπαλλήλους.  

Το διυλιστήριο του Ras Lanuf  είναι ένα από τα 5 κρατικά διϋλιστήρια  που ανήκουν στον  
Εθνικό Οργανισμό Πετρελαίου και έχει συνολική δυνατότητα διύλισης 380.000 lbs ημε-
ρησίως 



O μαλτεζικών συμφερόντων όμιλος 
Corinthia  ανακοίνωσε την κατασκευή 
μεγάλου συγκροτήματος κατοικιών 
στην περιοχή Ζανζούρ δυτικά  της  
Τριπόλεως. Το εν λόγω συγκρότημα, 
το οποίο θα είναι ουσιαστικά μια ολό-
κληρη πόλη και θα ονομάζεται Palm 
City,  θα καλύπτει έκταση 140 τ.χλμ ,  
θα εκτείνεται 1 χλμ. κατά μήκος της 
παραλίας  και θα περιλαμβάνει  408 
κατοικίες καθώς επίσης αθλητικές 
εγκαταστάσεις, συγκροτήματα γρα-
φείων, εστιατόρια, καταστήματα κα. . 
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες πολιτικού μηχανικού ενώ το 
ήμισυ της αξίας του  συνόλου των  
εργασιών έχει ανατεθεί στους υπερ-
γολάβους. Την  χρηματοδότηση του 
έργου έχει αναλάβει  όμιλος τραπε-
ζών με επικεφαλής την ACB Interba-
tional με έδρα το Λονδίνο, την αυ-
στριακή BAWAG , την μαλτεζική Bank 

of Valetta κα. Η σχετική συμφωνία υπεγρά-
φη στην Τρίπολη στις 18 Μαρτίου. 

Το έν λόγω έργο πρόκειται να ικανοποιήσει 
τις μεγάλες και διαρκώς αυξανόμενες στε-
γαστικές ανάγκες των αλλοδαπών εργαζο-
μένων στις πετρελαϊκές και άλλες επιχειρή-
σεις.  O όμιλος Corinthia διαθέτει το μονα-
δικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Λιβύη. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου  (NOC) 
ανακοίνωσε ότι οι ξένες πετρελαϊκές εται-
ρείες υποχρεούνται να αλλάξουν την επω-
νυμία  τους ούτως ώστε να αντιπροσωπεύ-
ει την ιστορία και την γεωγραφία της χώ-
ρας και να αντανακλά τα εθνικά λυβικά 
σύμβολα. Hδη μεγάλες ευρωπαϊκές εται-
ρείες του τομέα έχουν 
προχωρήσει σε αλλαγή 
της επωνυμίας τους. 
Ετσι η γαλλική Total 
έγινε Mabruk Oil 
(«συγχαρητήρια» ), η 
ισπανική Repsoil  έγινε 
Akakoos Petroleum 
Operation (από το ομώ-
νυμο όρος στα νότια 
της χώρας) , ένω η ιταλική Eni μετονομά-
στηκε σε Mellita Gas. Τα νέα ονόματα 
έχουν ήδη επικυρωθεί και έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες εγγρα-
φής κατά δήλωσε του κ. Ghanem, προέ-
δρου της NOC. 

 Κατασκευή μεγάλου συγκροτήματος κατοικιών από τον όμιλο Corinthia  

Οι ξένες πετρελαϊκές εταιρείες 
υποχρεούνται να έχουν τοπική επωνυμία 
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Γραφείο αντιπροσωπείας 
της Qatar National Bank 
στην Τρίπολη  

Η Qatar National Bank 
ανακοίνωσε την λειτουργία 
γραφείου αντιπροσωπείας 
στην Τρίπολη στα πλαίσια 
επέκτασης του δικτύου της 
στο εξωτερικό και ενίσχυ-
ση του διεθνούς της 
“profile” . Η εν λόγω τρά-
πεζα που έχει έδρα στο 
Κατάρ διαθέτει υποκατα-
στήματα στο Λονδίνο και 
το Παρίσι άδειες για 
ίδρυση υποκαταστημάτων  
στην Υεμένη, το Κουβέιτ , 
το Ομάν, το Λονδίνο και το 
Παρίσι  και έχει τέλος γρα-
φείο αντιπροσωπείας στο 
Ιράν  .    

 

Ιταλικές «πολεμικές αποζημιώσεις»  

O Ιταλός Αντιπρόεδρος κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. D’ 
Alema, πραγματοποίησε επίσκεψη σε Τρίπολη την 8η Απριλίου όπου είχε 
συνομιλίες με λίβυο ηγέτη Σχη Καντάφι. 

Το κύριο θέμα της συναντήσεως αυτής ήταν η πλήρης εφαρμογή όλων 
των πτυχών της ιταλο-λιβυκής κοινής Δήλωσης του 1998 και κυρίως η 
διευθέτηση του εκκρεμούς λιβυκού αιτήματος περί καταβολής αποζημιώ-
σεως για δεινά που προκάλεσε η ιταλική αποικιοκρατία. Κατά δημοσιεύ-
ματα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων JANA, ο Ιταλός ΥΠΕΞ συμφώ-
νησε όπως Ιταλία χρηματοδοτήσει κατασκευή αυτοκινητόδρομου, μή-
κους 2,000 χλμ. οποίος θα συνδέει τα λιβυο-τυνησιακά (Ras Jdeir) με τα 
λιβυο-αιγυπτιακά  σύνορα (Assaloum) και θα στοιχίσει 3,5 δις ευρώ. 

Ωστόσο το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε την ύπαρξη της ανω-
τέρω συμφωνίας, δήλωσε δε ότι η Ιταλία δεν αποδέχεται ουδεμία υπο-
χρέωση για πολεμικές αποζημιώσεις παρά μόνο την παροχή αναπτυξια-
κής βοήθειας στο πλαίσιο  της κοινής Δήλωσης του 1998  



Η  νορβηγική εταιρεία Yara 
International ανακοίνωσε 
την υπογραφή συμφωνίας 
μα τον τον Εθνικό Οργανι-
σμό Πετρελαίου (NOC) με 
την οποία δηλώνε-
ται η πρόθεση για 
την δημιουργία 
μικτής επιχείρη-
σης για παραγωγή 
και εμπορία λιπα-
σμάτων. Στο εται-
ρικό σχήμα η εν 
λόγω εταιρεία θα 
συμμετέχει με 
ποσοστό 50% και θα περι-
λαμβάνει τις εγκαταστά-
σεις αμμωνίας και ουρίας 
στην περιοχή Marsa el 
Brega. Η Yara International 

υπολογίζει ότι η νεά εταιρεία 
θα ιδρυθεί περί τα τέλη του 
2007. Τα εργοστάσια στην 
Marsa el Brega παράγουν 
900.000 τόνους ουρίας 

ετησίως και 
700.000 τόνους 
αμμωνίας. Σύμφω-
να με τους όρους 
της συμ- φωνίας, 
η NOC θα προμη-
θεύει φυσικό αέριο 
στην νέα εταιρεία η 
δε νορβηγική εται-
ρεία θα είναι ο απο-

κλειστικός διανομέας και 
εξαγωγέας των προϊόντων 
που θα παράγονται στις ε-
γκαταστάσεις της 

Συνεργασία της νορβηγικής Yara International  με 
τον Εθνικό Οργανισμό Πετρελαίου 

Aνακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση της Λιβύης έχει εγκρίνει 
κονδύλι $ 1,19 δις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου 
των δύο κρατικών αεροπορικών εταιρειών της  χώρας, 
της Libyan Airlines και της Ifriquiya. Η χώρα προτίθεται 
να αγοράσει τουλάχιστον 12 Airbus  ενώ διερευνάται η 
δυνατότητα αγοράς αεροσκάφους από την αμερικανική 
Boeing  
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Εκσυγχρονισμός αεροπορικού στόλου  

Η Finmeccanica υπέγραψε 
συμφωνία με το λιβυκό δη-
μόσιο για την δημιουργία 
μικτής επιχείρησης στον  
τομέα των ηλεκτρονικών για 
άμυνα και ασφάλεια. Η ιτα-
λική εταιρεία θα προσφέρει 
την τεχνογνωσία της , τα 
προϊόντα της και το επιστη-
μονικό της δυναμικό σε 
συνεργασίας με την τοπική 
βιομηχανία. Σκοπός της 
μικτής επιχείρησης θα είναι 
η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συστημάτων επίβλεψης 
στρατηγικών υποδομών, 
τηλεπικοινωνιακών συστη-
μάτων καθώς και συστήμα-
των για την ασφάλεια της 
χώρας . Η συμφωνία προ-
βλέπει την δυνατότητα δη-
μιουργίας  επιχειρηματικής 
συνεργασίας με τοπικούς 
φορείς για την εφαρμογή 
επιχειρησιακών έργων. 

Η Finmeccanica δραστη-
ριοποιείται ήδη στην χώ-
ρα από τον Ιανουάριο του  
2006 όταν υπέγραψε 
συμφωνία μέσω της θυγα-
τρικής της AgustaWest-
land με την λιβυκή εταρεί-
α Αεροπορικής Βιομηχανί-
ας για ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων αεροναυτικής 
και συστημάτων ασφαλεί-
ας 

Συμφωνία μεταξύ του Λιβυκού δημοσίου και της 
Finmeccanica 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου, η κρα-
τική ρωσική εταιρεία εξαγωγών όπλων Rosoboronex-
port  επεξεργάζεται συμβόλαιο πώλησης όπλων στην 
Λιβύη αξία άνω των $ 2,2 δις . Η τελευταία αγορά ρω-
σικών όπλων από την Λιβύη πραγματοποιήθηκε προ 15 
ετών . Ο κύριος όγκος του οπλισμού θα αποτελείται 
από συστήματα αεροπορικής άμυνας. Η Ρωσία αναμέ-
νεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να διαγράψει το λι-
βυκό χρέος με  αντάλλαγμα την διεύρυνση της συνερ-
γασίας στον τομέα του πετρελαίου, της ενέργειας  των 
κατασκευών και στον στρατιωτικό τομέα. 

Για την Ρωσία, η Λιβύη ενδέχεται να γίνει η δεύτερη σε 
σπουδαιότητα  αγορά  της Βόρειας Αφρικής όσον αφο-
ρά την αξία των συμβολαίων αγοράς οπλικών συστη-
μάτων. Ο σημαντικότερος εταίρος της Ρωσίας στην 
περιοχή είναι η Αλγερία ($ 8 δις)  ενώ ρωσικά συστήμα-
τα ασφαλείας προμηθεύεται το Μαρόκο, απόκτηση δε 
συστημάτων αεροάμυνας διαπραγματεύεται με την 
Αίγυπτο. 

Αγορά ρωσικών όπλων 

Ιδρυση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τις κρατικές 
Υπηρεσίες αρμόδιες για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσι-
κό αέριο και την διαχείριση των υδάτινων πόρων, να 
προχωρήσουν στην ίδρυση δύο σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ενός στην Βεγγάζη και ενός στην 
Μισουράτα δυναμικότητας 750 megawatt εκάστου 

Κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού 

Η βοσνιακή εταιρεία Energoinvest  υπέγραψε συμβόλαι-
ο αξίας 260 εκ. ευρώ για την κατασκευή δικτύου μετα-
φοράς ηλεκτρισμού. Από το συνολικό μήκος των  2.500 
khm του έργου, η βοσνιακή εταιρεία θα κατασκευάσει 
τα 750 Khm. 
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Iστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών 

www.mfa.gr 

στην ιστοσελίδα 

www.libyaonline.com υπάρχει κα-
τάλογος εκδηλώσεων και εκθέσεων 
που πρόκειται να λάβουν χώρα στην 
Λιβύη 

στην ιστοσελίδα 

www.libyaninvestment.com 

δημοσιεύονται οι προκηρύξει 

μειοδοτικών διαγωνισμών 

Προσεχείς εκθέσεις 

* Build Libya 

Τρίπολη 21-24/5/2007 

Δομικά υλικά, κατασκευές 

www.libyabuildexpo.com 

* Αgrolibya 

Tρίπολη 25-28/6/2007 

γεωργία, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέρ-
γειες, επεξεργασία τροφίμων , διαχεί-
ριση υδάτων 

www.agro-libya.com  

Στην έκθεση Libya Build Expo που θα πραγματοποιηθεί  στην Τρίπολη στις 21- 24.05.2007 πρό-
κειται να λάβουν μέρος οι ακόλουθες ελληνικές εταιρείες: 
 
DS STEEL S.A. 
ETEM S.A. 
SIDENOR S.A. καθώς και το  
ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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