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Ίδρυση Ενιαίας Αρχής για τις Ολοκληρωμένες Οικονομικές Ζώνες του Ντουμπάι 

Ο Πρωθυπουργός των ΗΑΕ και Κυβερνήτης του Ντουμπάι, Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, εξέδωσε πρόσφατα Νόμο, ο οποίος θέτει τρεις από τις ειδικές οικονομικές ζώνες του Ντουμπάι υπό 

την εποπτεία ενός ενιαίου φορέα, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του εμιράτου ως 

παγκόσμιου και περιφερειακού επενδυτικού κόμβου. 

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2022, η ελεύθερη ζώνη του αεροδρομίου του Ντουμπάι (DAFZA), 

το Dubai Silicon Oasis και το Dubai CommerCity θα εποπτεύονται από την νεοσύστατη Αρχή 

Ολοκληρωμένων Οικονομικών Ζωνών του Ντουμπάι (Dubai Integrated Economic Zones Authority), μια 

ανεξάρτητη νομική οντότητα, με οικονομική και διοικητική αυτονομία. 

Πρόεδρος της νεοσύστατης Αρχής ορίστηκε ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, μεταξύ άλλων 

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της αεροπορικής Emirates. 

Η δημιουργία του εν λόγω ενοποιημένου φορέα αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Ντουμπάι για 

την περαιτέρω διευκόλυνση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η νέα Αρχή θα είναι υπεύθυνη 

για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση των υποδομών και διοικητικών υπηρεσιών των Ολοκληρωμένων 

Οικονομικών Ζωνών. Επίσης, θα είναι αρμόδια για την προώθηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας του 

εμιράτου στο λιανικό εμπόριο, την τεχνολογία, την ισλαμική οικονομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη 

βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ναυτιλία, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την καινοτομία και 

την δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, θα είναι επιφορτισμένη να προσελκύει τοπικές και 

διεθνείς εταιρείες να εγκαταστήσουν την έδρα τους στις Ολοκληρωμένες Οικονομικές Ζώνες στο Ντουμπάι. 

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες και τα άτομα που έχουν άδεια στις Ολοκληρωμένες Οικονομικές Ζώνες 

απαλλάσσονται από όλους τους φόρους, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, από περιορισμούς 

επαναπατρισμού κεφαλαίων, κερδών και μισθών, σε οποιοδήποτε νόμισμα και σε οποιονδήποτε προορισμό, 

εκτός των εν λόγω Ζωνών, για 50 χρόνια, από την ημερομηνία του νέου Νόμου. Αυτή η περίοδος εξαίρεσης 

μπορεί να ανανεωθεί για ανάλογη περίοδο, κατόπιν απόφασης του κυβερνήτη του Ντουμπάι. Επίσης, τα 

κεφάλαια των αδειοδοτημένων εταιρειών και των υπαλλήλων τους, που λειτουργούν στις εν λόγω Ζώνες, δεν 

θα υπόκεινται σε εθνικοποίηση ή περιορισμένη ιδιοκτησία. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες της Αρχής για τις Ολοκληρωμένες Οικονομικές Ζώνες και των 

εταιρειών που έχουν λάβει άδεια από την Αρχή δεν υπόκεινται στους κανονισμούς του Ντουμπάι, εκτός από 

την περίπτωση κανονισμών που αφορούν την ασφάλεια και τον έλεγχο των τροφίμων ή οποιονδήποτε άλλον 

κανονισμό που ορίζεται σαφώς ότι ισχύει στις εν λόγω Ζώνες. 

Στις υπό ένταξη στην νέα Αρχή ειδικές Οικονομικές Ζώνες λειτουργούν περισσότερες από 5.000 

διεθνείς εταιρείες, που καλύπτουν 20 βασικούς οικονομικούς τομείς και απασχολούν 30.000 άτομα από όλο 

τον κόσμο. Επίσης, η οικονομική δραστηριότητα που θα ρυθμίζεται από την νέα Αρχή παράγει το 5% του 

ΑΕΠ του Ντουμπάι. Σημειώνεται ότι στο Ντουμπάι λειτουργούν άνω των 30 ειδικές Οικονομικές Ζώνες ή 

Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου (FTZ), με σημαντικότερες εξ αυτών τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του λιμένος 

Jebel Ali (JAFZA) που παράγει το 25% του ΑΕΠ του εμιράτου, την DMCC που εξειδικεύεται στα 

εμπορεύματα και την DIFC που συγκεντρώνει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
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