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  Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ TurkStat, το διάςτθμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 το τουρκικό 

εμπορικό ζλλειμμα αυξικθκε κατά 15,87 % ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2012 (ζφταςε ςε -

38,51 δις. ευρϊ). Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ το Α’ εξάμθνο του 2013 παρζμειναν ςχεδόν ςτο ίδιο επίπεδο 

με το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2012 (+0,02%), αγγίηοντασ ςε αξία τα 57,30  δις. ευρϊ. Οι τουρκικζσ 

ειςαγωγζσ αυξικθκαν κατά +5,84%, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο περςινό εξάμθνο, φτάνοντασ ςε αξία τα 

95,82 δις. ευρϊ. 

 Οι ςυνολικζσ τουρκικζσ εξαγωγζσ το μινα Ιοφνιο ιταν 9,43 δισ ευρϊ. Τα κυριότερα προϊόντα τα 

οποία εξιχκθςαν ιταν: οχιματα (11,68%), λζβθτεσ – μθχανζσ-μθχανικόσ εξοπλιςμόσ (8,54%), ςίδθροσ - 

χάλυβασ (6,57%), προϊόντα υφαντουργίασ (6,36%) θλεκτρικά μθχανιματα και εξοπλιςμόσ (5,86%), και 

πολφτιμοι λίκοι  (4,95%). 

Οι ςυνολικζσ τουρκικζσ ειςαγωγζσ το μινα Ιοφνιο ιταν 15,92 δισ ευρϊ. Τα κυριότερα προϊόντα τα 

οποία ειςιχκθςαν τον ίδιο μινα ςτθν Τουρκία ιταν: ορυκτά καφςιμα και ορυκτζλαια (19,78%), λζβθτεσ 

– μθχανζσ-μθχανικόσ εξοπλιςμόσ (12,20%), πολφτιμοι λίκοι  (10,14%), ςίδθροσ και χάλυβασ (7,39%) και 

οχιματα (6,93%). 

Tοv Ιοφνιο οι κυριότεροι εταίροι τθσ Τουρκίασ ωσ προσ τισ εξαγωγζσ ιταν: Γερμανία (9,30%), Ιράκ 

(7,44%), Ην.Βαςίλειο (5,61%), θ Γαλλία (4,86%) και θ Ιταλία (4,36%). Οι κυριότεροι εταίροι τθσ Τουρκίασ 

ωσ προσ τισ ειςαγωγζσ  ιταν: Κίνα (9,89%), Γερμανία (9,50%), ωςία (9,00%), Ελβετία (7,04%), Ιταλία 

(5,44%),  και ΗΡΑ (4,63%). 

 

Εμπόριο με την ΕΕ: Ο όγκοσ εμπορίου τθσ Τουρκίασ με τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ (57,6 δισ ευρϊ) το 

διάςτθμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 αυξικθκε κατά +3,29%, ποςοςτό περίπου ίδιο με τθν αφξθςθ 

κατά +3,59%, που ςθμείωςε ο ςυνολικόσ όγκοσ του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Τουρκίασ, το ίδιο 

διάςτθμα.  Το εμπορικό πλεόναςμα υπζρ τθσ ΕΕ, κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 ςθμείωςε αφξθςθ κατά 

+6,24%. 

Ειδικότερα, οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ τθν ΕΕ  το Α’ εξάμθνο του ζτουσ  αυξικθκαν ςε ςχζςθ με 

αντίςτοιχο περςυνό διάςτθμα κατά +2,61% φτάνοντασ τα 23,24 δις. ευρϊ και το μερίδιο (40,55%) επί 

του ςυνόλου των τ/εξαγωγϊν αυξικθκε κατά το ίδιο περίπου ποςοςτό, +2,59%.  Επίςθσ, οι τουρκικζσ 

ειςαγωγζσ από τθν ΕΕ αυξικθκαν κατά +3,76% φτάνοντασ τα 34,32 δις. ευρϊ, ενϊ το μερίδιό τουσ 

(35,82%) επί του ςυνόλου των τ/ειςαγωγϊν μειϊκθκε κατά -1,97% ςε ςχζςθ με το περςινό διάςτθμα. 

 

                                                                                                                           (Πηγή: ΤurkStat) 

 

 

 

 

 

 

 

Eξυηεπικό εμπόπιο Τοςπκίαρ (Ιούνιορ 2013) 
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Οι  τ/εξαγωγζσ  προσ την Ελλάδα το διάςτθμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 ανιλκαν ςε 487,58 

εκατ.ευρϊ ςθμειϊνοντασ οριακι μείωςθ ςε ςχζςθ με πζρςυ, -0,18% (2012: 488,47 εκατ. ευρϊ). 

              Οι  τ/ειςαγωγζσ από την Ελλάδα το διάςτθμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 ανιλκαν ςε 1.553,39 

εκατ. ευρϊ παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά +25,29% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο το διάςτθμα του 2012 

(2012: 1.240,00 εκατ. ευρϊ).  

Ο όγκοσ διμεροφσ εμπορίου αυξικθκε κατά +18,09% και το εμπορικό πλεόναςμα υπζρ τθσ 

Ελλάδοσ, κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 ςθμείωςει αφξθςθ κατά +41,85%. 

Το μινα Ιοφνιο, το 79,95% των ειςαγόμενων ελλθνικϊν προϊόντων ςτθν Τουρκία ςυνολικισ 

αξίασ 211,2 εκ. ευρϊ, αφοροφςαν ειςαγωγζσ ορυκτϊν καυςίμων και ορυκτελαίων. Τα υπόλοιπα 

κυριότερα ελλθνικά προϊόντα, που ειςιχκθςαν ςτθν Τουρκία ιταν πλαςτικά (6,09%), αλουμίνιο 

(2,45%), χαλκόσ και προϊόντα (1,90%), λζβθτεσ, μθχανζσ και μθχανιματα  (0,97%) και γφψοσ, αςβζςτθσ 

και τςιμζντο (1,40%).  

                           Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ ςτθν Ελλάδα το μινα Ιοφνιο ιταν ςυνολικισ αξίασ 82,90 εκ. ευρϊ με 

κυριότερα τουρκικά εξαγόμενα προϊόντα: ορυκτά καφςιμα και ορυκτζλαια (16,31%), ςίδθροσ και 

χάλυβασ (12,96%), πλαςτικά (6.96%), λζβθτεσ, μθχανζσ και μθχανιματα (6,21%), προϊόντα 

υφαντουργίασ (6,18 %),  θλεκτρικά μθχανιματα και εξοπλιςμόσ (5,24%). 

(Πηγή: ΤurkStat) 

 

   

 

 

Ο τ/Αναπλθρωτισ Ρρωκυπουργόσ, κ. Αλί Μπαμπατηάν διλωςε ότι δεν κα πρζπει να αποτελεί 

ζκπλθξθ θ ανακεϊρθςθ, προσ το δυςμενζςτερο, του ετιςιου ρυκμοφ ανάπτυξθσ τθσ τουρκικισ  

οικονομίασ, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ αναμενόταν να φτάςει ςτο 4% το τρζχον ζτοσ.  

Η Κεντρικι Τράπεηα τθσ Τουρκίασ, κάνει λόγο για ανακεωρεί 3,8% ανάπτυξθ και το Διεκνζσ Νομςματικό 

Ταμείο για 3,1% για το 2013.   

 Οι αναδυόμενεσ αγορζσ, όπωσ θ Τουρκία ζχουν πλθγεί ςκλθρά από τθ διαφαινόμενθ ςτροφι τθσ  

Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΗΡΑ (FED) προσ πιο περιοριςτικι νομιςματικι πολιτικι και τθν φφεςθ 

που πλιττει τθν ευρωπαϊκι οικονομία. Η ανακοίνωςθ τθσ FED  για ενδεχόμενθ λιξθ του μζτρου 

ποςοτικισ χαλάρωςθσ, το επόμενο ζτοσ, ενεργοποίθςε εξελίξεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο με ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ ςε όλεσ τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ, μεταξφ των οποίων και θ τουρκικι, όπωσ φυγι 

κεφαλαίων, πτϊςθ των μετοχϊν, των ομολόγων και τθσ ιςοτιμίασ του εκνικοφ νομίςματοσ, κυρίωσ 

όμωσ ανζδειξε τισ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ.   

 Οι διαδθλϊςεισ ςτο Ράρκο Gezi ςτθν πλατεία Ταξίμ, που ςυνζπεςαν με τισ διεκνείσ 

χρθματοοικονομικζσ διακυμάνςεισ, κεωρείται ότι πρόςκαιρα είχαν κάποια επίδραςθ. Εκτιμάται ότι 

μόνο ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ διάρκειασ των κοινωνικϊν αντιδράςεων, κα μποροφςαν 

πραγματικά να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο επενδυτικό κλίμα τθσ χϊρασ και κατά ςυνζπεια να 

εμποδίςουν τθν ανοδικι μζχρι ςιμερα πορεία τθσ τουρκικισ οικονομίασ.  

Διμεπέρ εξυηεπικό εμπόπιο Ελλάδαρ-Τοςπκίαρ 
 

Αναθεώπηζη ηος πςθμού ανάπηςξηρ ηηρ ηοςπκικήρ οικονομίαρ 
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 Σφμφωνα με τα ςτοιχεία, που δθμοςίευςε θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Τουρκίασ (ΚΤΤ) (11/7/2013) θ 

φυγι  κεφαλαίων από τθν τουρκικι χρθματαγορά ανιλκε ςε 98 δισ δολ. τθν πρϊτθ εβδομάδα του 

Ιουλίου και ςυνολικά ςε 1,3 δισ δολ. ςτθ διάρκεια των ζξι τελευταίων εβδομάδων. Ο δείκτθσ του 

Χρθματιςτθρίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (Borsa Istanbul) ςθμείωςε πτϊςθ 22%. Ενδεικτικά αναφζρεται 

ότι θ μετοχι τθσ μεγαλφτερθσ τουρκικισ τράπεηασ Turkiye Is Bankasi, ςθμείωςε πτϊςθ κατά 35%, από 

τα μζςα Μαϊου και του Ομίλου εταιρειϊν Sabanci Holding AS κατά 24%. Η τουρκικι λίρα υποτιμικθκε 

κατά 9% ζναντι του δολαρίου, γεγονόσ, που είχε ωσ ςυνζπεια, τθ μείωςθ των  ςυναλλαγματικϊν 

αποκεμάτων τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Τουρκίασ (ΚΤΤ) κατά 6,3 δισ δολ.  

 Ο Ρρωκυπουργόσ, κ. Ερντογάν, ςυγκάλεςε ςφςκεψθ (14/7/2013) ςτθν Κων/λθ με τουσ Υπουργοφσ 

Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ, μετά τθν οποία διλωςε ότι οι διακυμάνςεισ ςτθν ιςοτιμία του 

εκνικοφ νομίςματοσ και ςτουσ οικονομικοφσ δείκτεσ, οφείλονται ςτισ διεκνείσ οικονομικζσ και πολιτικζσ 

ςυνκικεσ, που ζχουν επθρεάςει όλεσ τισ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ και διαβεβαίωςε ότι θ ΚΤΤ και 

άλλοι οργανιςμοί λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για να αντιμετωπίςουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ.  

   

  

 

 

 Οι Διεκνείσ Οίκοι Αξιολόγθςθσ Fitch και Moody’s, που αναβάκμιςαν ςτον επενδυτικό βακμό τθν 

τουρκικι οικονομία τον Νοζμβριο του 2012 και τον Μάιο του 2013, αντίςτοιχα, ςκζφτονται να 

ανακεωριςουν τθν αξιολόγθςι τουσ προσ τα κάτω.  

 Σε πρόςφατθ διλωςθ ςτον τφπο, ο Οίκοσ Αξιολόγθςθσ Fitch εκφράηει ανθςυχία για τθ διατιρθςθ 

τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τουρκικισ οικονομίασ ςτον επενδυτικό βακμό, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν ευρωηϊνθ, τθν  αντιςτροφι τθσ παγκόςμιασ διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνου 

ςτισ ανδυόμενεσ αγορζσ, εξαιτίασ τθσ ςταδιακισ εξόδου τθσ FED από τθν ποςοτικι χαλάρωςθ, το 

υψθλό ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, το οποίο φζτοσ αναμζνεται να κινθκεί ανοδικά ςε ςχζςθ με 

πζρςυ φτάνοντασ ςε 6,8% του ΑΕΡ (2011:10% ΑΕΡ, 2012: 6,03% ΑΕΡ) και τθν υψθλι εξάρτθςθ από 

ειςροζσ ξζνων κεφαλαίων, κακϊσ πάνω από το 90% του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 

χρθματοδοτείται από επενδυτικά χαρτοφυλάκια. 

     

 

 

 

 Η Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ, προζβθ ςε ςυγκρατθμζνθ αφξθςθ του ανϊτατου ορίου του 

διαδρόμου των επιτοκίων τθσ κατά 75 μονάδεσ βάςθσ, με ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ τουρκικισ λίρασ. 

Συγκεκριμζνα, το overnight επιτόκιο διαμορφϊκθκε  ςτο 7,25% (από 6,5%), ενϊ παραμζνουν 

αμετάβλθτα το επιτόκιο repo (4,5%) και το επιτόκιο δανειςμοφ (3,5%). Ρροσ το παρόν, δεν αναφζρεται 

ενδεχόμενο περαιτζρω αφξθςθσ του ανϊτατου ορίου του διαδρόμου των επιτοκίων. 

 Η Κεντρικι Τράπεηα τθσ Τουρκίασ (ΚΤΤ), ςφμφωνα με ςχετικι ανακοίνωςθ, προτίκεται να 

ακολουκιςει αυςτθρότερθ νομιςματικι πολιτικι μθ προςφεφγοντασ ςτθν εφαρμογι του μζτρου 

πϊλθςθσ ξζνου ςυναλλάγματοσ για τθ ςτιριξθ του εκνικοφ νομίςματοσ, όπωσ ζκανε ςτο πρόςφατο 

Αύξηζη ηος ανώηαηος οπίος ηος διαδπόμος ηυν επιηοκίυν 

Ενδεσόμενη αναθεώπηζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηηρ ηοςπκικήρ οικονομίαρ  
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παρελκόν, όπου οι διαδοχικζσ πωλιςεισ ςυναλλάγματοσ, ςε διάςτθμα λιγότερο από δυο μινεσ, 

ανιλκαν ςε 6,3 δισ δολάρια.  

 Ωςτόςο, με τρζχον πλθκωριςμό 8,3% και ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν περίπου 7,5% του 

ΑΕΡ, θ  Finansbank εκτιμά ότι θ τουρκικι οικονομία ζχει ανάγκθ από υψθλότερα πραγματικά επιτόκια, 

για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ πικανισ επιδείνωςθσ ςτθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου ςε παγκόςμιο 

επίπεδο, και κεωρεί πικανι τθν περαιτζρω αφξθςθ του επιτοκίου για τθ ςτιριξθ τθσ τουρκικισ λίρασ.   

 

 

 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ τ/Αρχισ Ιδιωτικοποιιςεων, κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2013, 

πραγματοποιικθκαν ιδιωτικοποιιςεισ αξίασ 8 δισ δολαρίων, μεταξφ των οποίων τo κερμικό 

εργοςτάςιο Seyotomer (2.2 δισ δολ.), θ εταιρεία διανομισ ενζργειασ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ BEDAS (2 δισ δολ.) και θ εταιρεία φυςικοφ αερίου Baskent ςτθν Άγκυρα (1,2 δισ 

δολ.).  

Σθμειϊνεται ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων, το οποίο ξεκίνθςε από το 1985, επιταχφνκθκε 

τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ ΑΚ. Συγκεκριμζνα, κατά τθν τελευταία 

δεκαετία οι ςυνολικζσ ιδιωτικοποιιςεισ υπερβαίνουν τα 54 δισ δολ., ενϊ ο αρικμόσ των 

απαςχολουμζνων ςτισ κρατικζσ επιχειριςεισ μειϊκθκε από 384.000 το 2002 ςε 120.000 άτομα.  

Το υπουργείο Οικονομικϊν εκτιμάει ότι τα επόμενα ζτθ τα ετιςια ζςοδα  από τισ ιδιωτικοποιιςεισ 

κα ανζλκουν ςε  3-4 δισ δολ., τα οποία κα προζλκουν κυρίωσ από τθν πϊλθςθ κρατικϊν επιχειριςεων 

ενζργειασ, κακϊσ και παραχϊρθςθ δικαιιωμάτων λειτουργίασ εκνικϊν οδϊν και γεφυρϊν. Μεταξφ 

αυτϊν, εγκρίκθκε ιδθ, από τθν αρχι ιδιωτικοποίθςθσ θ πϊλθςθ των τεςςάρων ομάδων των 

υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ, οι οποίεσ ανικουν ςτθν εταιρεία National Power 

Generation CO (EUAs), με τθ μζκοδο τθσ μεταφοράσ των δικαιωμάτων λειτουργίασ, ενϊ αναμζνεται θ 

ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν ιδιωτικοποίθςθ 17 υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν ςε 

10 ομάδεσ με τθν ίδια μζκοδο. Ο λιμζνασ τθσ Σμφρνθσ, μετά τθν πρόςφατθ ακφρωςθ του ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ, αποφαςίςτθκε να ιδιωτικοποιθκεί ςε δυο μζρθ, ωσ λιμάνι κρουαηιζρασ και ωσ εμπορικό 

λιμάνι. Στον κατάλογο των επιχειριςεων προσ ιδιωτικοποίθςθ ςυγκαταλζγεται επίςθσ και θ Εκνικι 

Λοταρία, Milli Piyango.   

 

 

 
Οι Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ (ΑΞΕ) ςτθν Τουρκία το Α’ πεντάμθνο του 2013 ανιλκαν ςε 4,2 δισ δολ. 

καταγράφοντασ μείωςθ μεγαλφτερθ από ζνα τρίτο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο περςινό διάςτθμα, 

ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ. Από το ςφνολο των 2 δισ δολ. ΑΞΕ κατά το πρϊτο 

τρίμθνο του 2013, το 55% αφοροφςε κακαρζσ ειςροζσ ξζνων κεφαλαίων, το 11% ειςροζσ  άλλων 

κεφαλαίων και το υπόλοιπο 34% αγορζσ ακινιτων από μθ κατοίκουσ.   

Σφμφωνα με τον Γενικό Γραμματζα τθσ Ζνωςθσ Διεκνϊν Επενδυτϊν (YASED), κ. Özlem Özyiğit, θ 

μείωςθ των ειςροϊν ΑΞΕ ςτθν Τουρκία οφείλεται κυρίωσ ςτθν επιβράδυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των 

Εκηίμηζη για ζηαθεπά εηήζια έζοδα από ιδιυηικοποιήζειρ ηα επόμενα έηη 

 

Μείυζη καηά 35% ηυν Άμεζυν Ξένυν Επενδύζευν ηο Α’ 5μηνο 2013 
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Ηνωμζνων Ρολιτειϊν και τισ τρζχουςεσ χρθματοοικονομικζσ ςυνκικεσ ςτισ ΗΡΑ. Οι διαμαρτυρίεσ ςτο 

Gezi Park επθρζαςαν τθν ειςροι ΑΞΕ ςτθν Τουρκία, αλλά εκτιμοφν ότι εφόςον δεν ςυνεχιςτοφν, δεν κα 

ζχουν μακροπρόκεςμθ επίδραςθ. 

Η Ζνωςθ Διεκνϊν Επενδυτϊν (YASED), αν και δεν ζχει επιςιμωσ ανακεωριςει προσ τα κάτω τθν 

ετιςια εκτίμθςι τθσ, ςθμείωςε ότι κα είναι δφςκολο για τθ χϊρα να επιτφχει τον αρχικό ςτόχο των 15 - 

20 δισ δολ. ΑΞΕ κατά το τρζχον ζτοσ. Θεωρεί ωςτόςο εφικτό και φζτοσ να ανζλκουν ςτα περςινά 

επίπεδα (12,4 δισ δολ.), λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι περιςςότερεσ ςυναλλαγζσ καταγράφονται ςτο 

τελευταίο τρίμθνο του ζτουσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, κεωροφν ότι κα ςυμβάλλουν και οι μεγάλεσ 

ιδιωτικοποιιςεισ όπωσ θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκνικισ λοταρίασ, Milli Piyango.   

 

 

 

            

  Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ  Ζνωςθσ Επενδυτϊν Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (GYODER) οι επενδφςεισ 

ςε ακίνθτα κα ανζλκουν ςε 10 δισ δολ. ετθςίωσ, μακροπρόκεςμα. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, 

ςθμαντικό ρόλο είχε θ άρςθ των περιοριςμϊν ςτθν ιδιοκτθςία ακινιτων από ξζνουσ αγοραςτζσ, τον 

περαςμζνο χρόνο και θ χοριγθςθ αδειϊν παραμονισ ςε επενδυτζσ ακινιτων, ανοίγοντασ τθν αγορά 

ςτουσ επενδυτζσ από τον Αραβικό κόςμο και τθν Νοτιοανατολικι Αςία.  

Το 2012, θ Τουρκία   ζλαβε 2,6 δισ δολ. από ξζνεσ επενδφςεισ  ςε ακίνθτθ περιουςία, 

καταγράφοντασ αφξθςθ πάνω από 35% ςε ςχζςθ με το 2011. Ο αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ  τθσ GYODER, 

κ. Isık Gokkaya, διλωςε ότι φζτοσ εκτιμοφν ότι περίπου 10.000 εωσ 12.000 ακίνθτα κα αποκτθκοφν από 

ξζνουσ υπθκόουσ, ςυνολικισ αξίασ 3 δισ δολ., ενϊ μακροπρόκεςμα κεωρεί πικανι μια ετιςια ειςροι 

10 δισ δολ από Ξζνεσ Άμεςεσ Επενδφςεισ ςε ακίνθτα λόγω βελτίωςθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Μεγάλο 

ενδιαφζρον για τθν τουρκικι αγορά ακινιτων υπάρχει από τθ ωςία, το Κατάρ, τθν Σαουδικι Αραβία, 

το Ιράν, το Αηερμπαϊτηάν, τα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και άλλεσ αραβικζσ χϊρεσ.  

 

 

 

 

Η τ/Κυβζρνθςθ βρίςκεται ςτο ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ ιδιωτικοποίθςθσ του δικτφου θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Ο Τ/Υπουργόσ Οικονομικϊν, Μεχμζτ Σιμςζκ, κατά τθν πρόςφατθ τελετι παράδοςθσ και 

υπογραφισ για τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Dicle Elektrik, ανζφερε ότι μζχρι ςιμερα  ζχουν ιδιωτικοποιθκεί 

21 εταιρείεσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ και θ ιδιωτικοποίθςθ των δικτφων διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κα ολοκλθρωκεί με τθν παράδοςθ του τελευταίου πλζγματοσ τον προςεχι Αφγουςτο. 

 Η  εταιρεία Dicle Enerji Yatırım τθσ κοινοπραξίασ  İşkaya Ντογοφ Dicle Elektrik, ανζλαβε τα 

δικαιϊματα για τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ για 1 εκατομμφριο ςυνδρομθτζσ που ηουν ςτισ 

νοτιοανατολικζσ πόλεισ τθσ Ντιγιαρμπακίρ, Σανλιοφρφα, Μάρντιν, Μπάτμαν, Σιίρτ και Σιρνάκ, ζναντι 

387 εκ. δολ. 

 

  

 

Εκηίμηζη 10 διρ δολ. από ξένερ επενδύζειρ ζε ακίνηηα μακποππόθεζμα 
 

 

Ιδιυηικοποίηζη ηος δικηύος ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 
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Υψθλζσ επιδόςεισ καταγράφει ο τ/καταςκευαςτικόσ τομζασ κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 ςτο 

εξωτερικό, ο οποίοσ παρουςιάηει ανάπτυξθ 70% ςε ςχζςθ με πζρςυ. Συγκεκριμζνα, τουρκικζσ 

καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, κατά το πρϊτο ιμιςυ του τρζχοντοσ ζτουσ, ζχουν αναλάβει 114 ζργα ςτο 

εξωτερικό ςυνολικοφ κόςτουσ 11,6 δισ δολ. ζναντι 96 ζργων, το αντίςτοιχο περςινό διάςτθμα, 

ςυνολικοφ κόςτουσ 6,9 δισ δολ.  

Η Τουρκία, που ζχει αναλάβει ζργα ςε 101 χϊρεσ μζχρι ςιμερα, κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ, 

παγκοςμίωσ, μετά τθν Κίνα,ςτθν ανάλθψθ ζργων, ςφμφωνα με το περιοδικό Engineering News Record 

(ENR).Το ςυνολικό κόςτοσ των 7.141 ζργων που ζχουν αναλθφκεί από τουρκικζσ εταιρείεσ ζχει φκάςει 

ςε 250,9 δισ δολ. ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία του τ/Υπουργείου Οικονομίασ. 

Το Τουρκμενιςτάν παραμζνει θ κορυφαία χϊρα μεταξφ των χωρϊν όπου θ Τουρκία ανζλαβε τα 

περιςςότερα ζργα για το 2013. Από τα 28 ζργα ςυνολικισ αξίασ 4,8 δισ δολ., το μεγαλφτερο ζργο που 

ανελιφκθ ςτο Τουρκμενιςτάν από μια τουρκικι εταιρεία και μόνο, το 2013, ιταν το αεροδρόμιο 

Αςγκαμπάτ. 

 

  

 

 

Η Τουρκία αναδεικνφεται ςε ςθμαντικό επενδυτι ςτο εξωτερικό, ςφμφωνα με τθν ετιςια ζρευνα 

για τισ επενδφςεισ τθσ Διάςκεψθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Εμπόριο (UNCTAD), ςτθν οποία 

καταγράφεται αφξθςθ 73% το 2012 των ςυνολικϊν τουρκικϊν επενδεδυμζνων κεφαλαίων ςτο 

εξωτερικό, αξίασ  ρεκόρ 4 δισ δολ. Η αφξθςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτθν εξαγορά των ρωςικϊν και 

ουκρανικϊν επιχειριςεων μπφρασ τθσ SABMiller από τθν τουρκικι επιχείρθςθ Anadolu Efes ζναντι 2 

δισ δολ. 

Η Τουρκία κατατάςςεται ςτθν κορυφι των υποψιφιων επενδυτϊν παγκοςμίωσ, για πρϊτθ φορά, 

για τα ζτθ 2013 και 2015, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ φορείσ  προϊκθςθσ επενδφςεων, που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα.  Μεταξφ των ανεπτυγμζνων οικονομιϊν, οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, θ Γερμανία, 

το Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ Ιαπωνία και θ Γαλλία, κατατάςςονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ, υπογραμμίηοντασ τθ 

ςυνζχιςθ του ρόλου τουσ ςτισ παγκόςμιεσ ροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων. Κατά τθν προαναφερκείςα 

περίοδο, θ Ινδία, θ Κορζα, θ ωςικι Ομοςπονδία, τα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και θ Τουρκία (για 

πρϊτθ φορά) κεωροφνται επίςθσ ςθμαντικοί παγκόςμιοι δυνθτικοί επενδυτζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Υτηλέρ επιδόζειρ ηος καηαζκεςαζηικού ηομέα ηο Α’ εξάμηνο 2013 

Η Τοςπκία αναδεικνύεηαι υρ ζημανηικόρ επενδςηήρ ζηο εξυηεπικό 
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Υπογράφθκε ςυμφωνία ςυνεργαςίασ μεταξφ του Χρθματιςτθρίου Κωναςταντινοφπολθσ (Borsa 

Istanbul) και του Nasdaq OMX, θ οποία  αφορά ςτθν παροχι τεχνογνωςίασ από τθν αμερικανικι 

εταιρεία χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτο τουρκικό χρθματιςτιριο, το οποίο με αυτι τθ 

ςυνεργαςία επιχειρεί να καταςτεί περιφερειακό χρθματοοικονομικό κζντρο ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

Η διαδικαςία ολοκλιρωςθσ των ςυςτθμάτων του Χρθματιςτθρίου Κωναςταντινοφπολθσ με εκείνα 

του Ομίλου Nasdaq OMX καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, όπωσ  διαπραγμάτευςθ, 

εκκακάριςθ, εποπτεία τθσ αγοράσ και διαχείριςθ των κινδφνων ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμβάςεων τθσ ενζργειασ.  

Η ςυμφωνία ζχει ωσ ςτόχο να επεκτείνει τθν παγκόςμια παρουςία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, 

ενιςχφοντασ τθ κζςθ τθσ ωσ περιφερειακό κζντρο για τισ αγορζσ κεφαλαίου. Ο  Ρρόεδροσ του Borsa 

Istanbul, κ. Ιμπραιμ Τουρχάν διλωςε ότι ςτόχοσ είναι να καταςτεί το Χρθματιςτιριο τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ ωσ κορυφαίο με πολλά περιουςιακά ςτοιχεία ςε ςυνάλλαγμα, κακϊσ και να 

παρζχει μια πρωτοποριακι πλατφόρμα που να εξυπθρετεί τουσ εκδότεσ, τουσ επενδυτζσ και τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ απ'όλο τον κόςμο. Ο κ. Τουρχάν διλωςε ότι θ ςυνεργαςία με τον Πμιλο Nasdaq 

OMX περιλαμβάνει τθν παροχι τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων και λειτουργικι ολοκλιρωςθ, με ςτόχο τθν 

από κοινοφ αξιοποίθςθ όλων των εμπορικϊν ευκαιριϊν ςτθν Ευραςία.  

Σθμειϊνεται ότι φζτοσ ςυγχωνεφκθκαν το Χρθματιςτιριο Κωνςταντινοφπολθσ και  το 

Χρθματιςτιριο Ραραγϊγων και Ανταλλαγισ Χρυςοφ ςτον νζο φορζα, το Borsa- Istanbul, ωσ ζνα βιμα 

πριν από μια προγραμματιςμζνθ ιδιωτικοποίθςθ, ενδεχομζνωσ ςτισ αρχζσ του 2016, θ οποία 

αναμζνεται να προςελκφςει τισ κορυφαίεσ επενδυτικζσ τράπεηεσ του κόςμου.  

 

 

 

 

Ο Τ/Υπουργόσ Ενζργειασ, κ. Τανζρ Γιλντίη, ςε πρόςφατθ διλωςι του, αναφορικά με το  

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ τθσ Τουρκίασ (EPIAS), το οποίο αφορά ςτθν αγορά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

ανζφερε ότι το ιδρυτικό κεφάλαιο του Χρθματιςτθρίου κα είναι περίπου 40 εκ. τουρκικζσ λίρεσ με 

ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα.  

Το  ποςοςτό τθσ τουρκικισ εταιρείασ Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ (TEIAS) κα είναι περίπου 

30% και του Borsa  Istanbul 30%. Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ από εταιρείεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

υπερβαίνουν ιδθ τισ 100. Σφμφωνα με διλωςθ εκπροςϊπου τθσ τ/ υκμιςτικι Αρχισ Ενζργειασ 

(EPDK), θ ιδρυτικι ςφμβαςθ του Χρθματιςτθρίου αναμζνεται να ολοκλθρωκεί κατά πάςα πικανότθτα 

λίγο πριν από το χειμϊνα. Δεν ζχει αποφαςιςτεί ακόμθ αν θ ζδρα του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κα 

είναι ςτθν Άγκυρα ι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.   

 

 

 

Σηπαηηγική ζςνεπγαζία Borsa Istanbul και Nasdaq OMX 
 

Το Φπημαηιζηήπιο Ενέπγειαρ ηηρ Κυνζηανηινούποληρ 
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Ο Τ/Ρρωκυπουργόσ, κ.Ερντογάν καλεί τουσ πολίτεσ να "ςταματιςουν να χρθςιμοποιοφν τισ 

πιςτωτικζσ κάρτεσ", υποςτθρίηοντασ ότι το ¨λόμπυ των επιτοκίων¨ και παγκόςμιεσ δυνάμεισ επιχειροφν 

να εμποδίςουν τθ χϊρα από τθν αναπτυξιακι τθσ πορεία. Ο κ. Ερντογάν ανζφερε ότι υπάρχει μια 

ςυγκεκριμζνθ τράπεηα, χωρίσ να αναφζρει το όνομα τθσ, θ οποία κατάφερε να ςυγκεντρϊςει 600 εκατ. 

τουρκικζσ λίρεσ ςε ζνα ζτοσ από μθ επιτοκιακά ζςοδα, ποςό μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο μζγεκοσ 

ςυνολικά τριϊν κρατικϊν τραπεηϊν (Ziraatbank, Halkbank και Vakifbank). Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 

υκμιςτικισ Αρχισ και Εποπτείασ Τραπεηϊν, μόνο θ GarantiBank είχε 656 εκατ. τουρκικζσ λίρεσ ζςοδα 

αυτισ τθσ κατθγορίασ, κατά τθν ίδια περίοδο. Η GarantiBank είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ ιδιωτικζσ 

τράπεηεσ, ςυμφερόντων του τ/Ομίλου Dogus και τθσ ιςπανικισ BBVA.  

Τα επίπεδα τθσ χριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν ςτθ χϊρα αυξάνονται με ταχείσ ρυκμοφσ. Το 2008  43 

εκατ. Τοφρκοι πολίτεσ ζκαναν χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν, ενϊ ςφμφωνα με ςτοιχεία του Αϋτετραμινου 

του τρζχοντοσ ζτουσ, ο αρικμόσ τουσ αυξικθκε ςε 56 εκατ. άτομα.  

Το χρζοσ αυξικθκε παράλλθλα με το ποςοςτό χριςθσ, και ακόμθ πιο γριγορα. Το ςυνολικό ποςό 

των οφειλϊν υπό παρακολοφκθςθ ζφκαςε ςε 25,6 δισ λίρεσ από το Μάρτιο, μετά από διαδοχικζσ 

διψιφιεσ ετιςιεσ αυξιςεισ. Το Αϋτρίμθνο του 2013, ο εν λόγω ρυκμόσ αφξθςθσ ιταν 9,2% ςε ςφγκριςθ 

με το 2012. 

Τα ζςοδα που αποκτικθκαν από τον τουρκικό τραπεηικό τομζα από τα τζλθ παροχισ υπθρεςιϊν 

το 2012, τα οποία ανιλκαν ςε 14,8 δισ τουρκικζσ λίρεσ, ιταν αρκετά για να καλφψουν τα ζξοδα του 

προςωπικοφ των τραπεηϊν, τα οποία ανζρχονται ςε 14,2 δισ τουρκικζσ λίρεσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 

τθσ υκμιςτικισ Αρχισ και Εποπτείασ Τραπεηϊν (BDDK). 

 

 

 

Η κοινοπραξία Sembol-Ekopark İnşaat-Fine Otelcilik, ςτισ εταιρείεσ των οποίων ζχει μετοχζσ θ 

αλυςίδα ξενοδοχείων Rixos, υπζβαλε τθν υψθλότερθ προςφορά (1,35 δισ δολ. ςυν τουσ φόρουσ), για το 

λιμάνι του Κεράτιου Κόλπου ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, μετά από 20 γφρουσ πλειςτθριαςμοφ. 

Αναμζνεται θ ζγκριςθ του τ/Υπουργείου Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Επικοινωνίασ για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ εν λόγω ιδιωτικοποίθςθσ (μοντζλο  καταςκευι, λειτουργία και μεταφορά - BOT).  

Ο ιδιοκτιτθσ τθσ αλυςίδασ Rixos Hotels, κ. Fettah Tamince, διλωςε ότι προγραμματίηεται 

πρόςκετθ επζνδυςθ, φψουσ περίπου 1 δισ τουρκικϊν λιρϊν (περίπου 521 εκατ.δολ), με ςτόχο τθν 

προςζλκυςθ επιπλζον 1 εκατομμυρίου τουριςτϊν ετθςίωσ, ςτο πλαίςιο τθσ ανάπλαςθσ του λιμανιοφ, 

το οποίο περιλαμβάνει δφο κφρεσ γιϊτ, δφο ξενοδοχεία πζντε αςτζρων - το κακζνα με 400 δωμάτια - 

ζνα μεγάλο τηαμί χωρθτικότθτασ 1.000 ατόμων, εμπορικά κζντρα και πάρκα ςε μια ζκταςθ περίπου 

230.000 τ.μ. Η νικιτρια κοινοπραξία, θ οποία  κα καταςκευάςει το τουριςτικό ςυγκρότθμα ςε τζςςερα 

χρόνια, κα κατζχει τα δικαιϊματα λειτουργίασ για 49 χρόνια.  

Σηην αλςζίδα ξενοδοσείυν Rixos  ηο λιμάνι ηος Κεπάηιος Κόλπος  

Ο Τ/Ππυθςποςπγόρ καλεί ηοςρ πολίηερ να μη σπηζιμοποιούν πιζηυηικέρ κάπηερ 
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Το λιμάνι του Κεράτιου Κόλπου είναι κοντά ςτο Karaköy, όπου πρόςφατα πραγματοποιικθκε θ 

ιδιωτικοποίθςθ του λιμανιοφ του Γαλατά (Galataport), για το οποίο ο τ/Πμιλοσ Dogus υπζβαλε τθν 

υψθλότερθ προςφορά (702 εκατ. δολ.) με δικαίωμα λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ τθσ περιοχισ του 

λιμανιοφ για 30 χρόνια. 
 

 

 

 

Σφμφωνα με ζκκεςθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ενζργειασ (IEA), κατά τα τελευταία τρία χρόνια, τα 

ευρωπαϊκά διυλιςτιρια ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου, ιδίωσ ςτθν Ιςπανία και τθν Ελλάδα, ζχουν δει μια 

εκπλθκτικι αναβίωςθ.  

Στθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για καφςιμα από τθ Βόρεια Αφρικι και τθν Τουρκία οφείλεται θ 

διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ των ελλθνικϊν, ιςπανικϊν και ιταλικϊν διυλιςτθρίων, παρά τθν φφεςθ ςτισ 

οικονομίεσ των χωρϊν τουσ και ςε αντίκεςθ με τα διυλιςτιρια τθσ Β. Ευρϊπθσ. 

Οι ειςαγωγζσ πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ τθσ Τουρκίασ ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 16% από 

το 2010 ζωσ το πρϊτο τρίμθνο του 2013 και ςυγκεκριμζνα από 40.000 βαρζλια/θμζρα ςε 200.000 

βαρζλια/θμζρα, εκ των οποίων ο μεγαλφτεροσ όγκοσ προμθκεφεται από τα ελλθνικά διυλιςτιρια, όπωσ 

αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ. 

Σφμφωνα με το Διεκνι Οργανιςμό Ενζργειασ, οιι αναδυόμενεσ οικονομίεσ κα είναι θ κινθτιρια 

δφναμθ ςτθν παγκόςμια αγορά πετρελαίου το επόμενο ζτοσ, οδθγϊντασ τθ ηιτθςθ ςε επίπεδα ρεκόρ, 

ενδεχομζνωσ 92 εκατ. βαρζλια τθν θμζρα. 

 

 

 

 

Σφμφωνα με τθν παγκόςμια εταιρεία ζρευνασ αγοράσ Euromonitor International για τισ λιανικζσ 

πωλιςεισ ςτο Διαδίκτυο, ςτθν Τουρκία αναμζνεται μια ετιςια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 15,8% ςτο 

θλεκτρονικό εμπόριο, ςτακερά μζχρι το 2017 και 107% ςυνολικά, φκάνοντασ ςε αξία τθν εν λόγω 

αγορά ςε6,6 δισ δολ. Η εκτίμθςθ για ταχεία επζκταςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν Τουρκία 

οφείλεται ςτθν εκτίμθςθ για 27,5% αφξθςθ ςτθ χριςθ του διαδικτφου και 124,4% ςτθ χριςθ 

smartphones από το 2012 μζχρι το 2017, ςτο γεγονόσ ότι ολοζνα αυξάνεται ο τ/πλθκυςμόσ των νζων, 

που είναι εξοικειωμζνοι με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ του κατά κεφαλιν 

ειςοδιματοσ.  

 

 

 

Η Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Οργανιςμό Ρροϊκθςθσ 

Εξαγωγϊν (ΟΡΕ) υπό το ςυντονιςμό του Γραφείου Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ 

Ελλθνικισ Ρρεςβείασ ςτθν Άγκυρα και τθν υποςτιριξθ του Γενικοφ Ρροξενείου Σμφρνθσ 

ςυνδιοργανϊνει Ελλθνο – τουρκικό Επιχειρθματικό Φόρουμ και Β2Β επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ςτισ 

Η Τοςπκία ζηηπίζει ηιρ εξαγυγέρ ηυν Διςλιζηηπίυν ηηρ Μεζογείος 
 

Αύξηζη ηος ηλεκηπονικού εμποπίος – εκηίμηζη για 6,6 διρ δολ ηο 2017 
 

Επισειπημαηικό Φόποςμ ζηη Σμύπνη (24-25/10/2013) 
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24 – 25 Οκτωβρίου 2013. Οργανωτικοί πυλϊνεσ από τουρκικισ πλευράσ είναι το Εμπορικό 

Επιμελθτιριο Σμφρνθσ με τθ ςφμπραξθ τθσ Ζνωςθσ Βιομθχάνων και Επιχειρθματιϊν Αιγαίου (ESIAD). 

Το εν λόγω Φόρουμ κα εςτιαςτεί κυρίωσ ςτουσ τομείσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τροφίμων 

και αγροτικϊν προϊόντων, τουριςμοφ, καταςκευϊν και δομικϊν υλικϊν, αλλά και ςε άλλουσ κλάδουσ  

εφόςον παρουςιαςτεί ειδικό ενδιαφζρον από ελλθνικισ ι τουρκικισ πλευράσ. 

 

Στοιχεία επικοινωνίασ για υποβολι αιτιςεων και περαιτζρω πλθροφορίεσ 

 

Κεντρική Ζνωςη Επιμελητηρίων Ελλάδοσ     

Αρμόδια:  κα Θεοδοςοποφλου (Δ/ντρια Ανάπτυξθσ και 

Διεκνϊν Σχζςεων) 

Τθλζφωνο:  210 - 3387104-106   

Φαξ:  210 - 3622320 

E-Mail:  keeuhcci@uhc.gr & vassapost@uhc.gr 

Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΟΠΕ)  

Αρμόδιοσ: Κλεόβουλοσ Μποφηοσ 

Τθλζφωνο: 2310 510047 

Φαξ: 2310 510046 

E-Mail:  kleo@hepo.gr  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθζςεων τησ Πρεςβείασ μασ ςτην Άγκυρα 

Αρμόδιοι: Χριςτίνα Αργυροποφλου, Μιχάλθσ Σαρρισ  

Τθλζφωνα: 0090 – 312 427 8307 και 8308       Κινθτό: 0090 – 543 7763496       Φαξ: 0090 – 312 427 8374 

E-Mail:  ecocom-ankara@mfa.gr 
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