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υναλλαγματικά αποθέματα 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου ανήλθαν τον Μάιο σε $19,559 δισ., 

έναντι $20,5 δισ. τον Απρίλιο τ.έ. 

 

  

Πληθωρισμός 

 Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού κατέγραψε τον Μάιο υψηλό πενταετίας  13,11%, 

έναντι 10,96% τον Απρίλιο. ύμφωνα με αναλυτές, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση τιμών φρούτων και λαχανικών. 

Επίσης τον Μάιο ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε σε 8,14%, έναντι 7,19% τον Απρί-

λιο και αντίστοιχα ο Δείκτης Σιμών Καταναλωτή Αστικών Περιοχών αυξήθηκε σε 

13,1% έναντι 11% 

 

 

Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα την περίοδο Ιουλίου 2014 – Απριλίου 2015 αυξήθηκε σε 

LE230,9 δισ. (9,9% του ΑΕΠ), έναντι LE163,3 δισ. (8,2% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη 

περίοδο 2013-2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διόγκωση των δημόσιων δαπα-

νών (μισθοί, κοινωνικά επιδόματα και επιδοτήσεις), που υπερβαίνουν τα οφέλη των 

αυξημένων εσόδων.  

 

 

Προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015-2016. 

Σο Τπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τις βασικές προβλέψεις του προϋ-

πολογισμού οικονομικού έτους 2015-2016, ο οποίος υποβλήθηκε προς έγκριση στην 

Προεδρία την περασμένη εβδομάδα. 

 

Σο εν λόγω προσχέδιο προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 9,9% του ΑΕΠ, έναντι μέγι-

στου προβλεπόμενου 10,8% για το τρέχον οικονομικό έτος. Εκτιμάται ότι η Προεδρία 

θα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και τροποποιήσεις δεδομένου ότι και το προσχέδιο 

2014-2015 προέβλεπε έλλειμμα 12%, το οποίο τελικώς επαναπροσδιορίσθηκε σε 

10%. 

 

 Σο κόστος επιδοτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τπουργείου Πετρελαίου, ανέρ-

χεται σε LE61 δισ. Αντίστοιχα, ο προϋπολογισμός 2014-2015 προέβλεπε LE100 δισ., 

για να διαμορφωθεί τελικά στα LE70 δισ., λόγω της πτώσης, κατά την περίοδο Ιαν. – 

Ιουλ. 2015, των διεθνών τιμών πετρελαίου. Οι χαμηλές τιμές συνιστούν έναν από τους 

λόγους για τους οποίους το κόστος επιδοτήσεων βαίνει μειούμενο. Σαυτόχρονα, η 

στροφή στην χρήση λιθάνθρακα από την τσιμεντοβιομηχανία, περιορίζει τις ανάγκες 

εισαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ, τέλος, αναμένεται και η εφαρμογή της 

δεύτερης φάσης περικοπών των επιδοτήσεων καυσίμων.  



 

 

Η διεθνής οικονομική βοήθεια προβλέπεται για το νέο οικονομι-

κό έτος σε LE2,2 δισ., στα χαμηλότερα επίπεδά της από την 

επανάσταση του 2011. Η σημαντική αυτή μείωση αντικατοπτρί-

ζει την αναζήτηση άλλων πηγών εσόδων, τόσο δανεισμού από 

τον εγχώριο τραπεζικό τομέα μέσω έκδοσης ομολόγων αλλά και 

από τις διεθνείς αγορές μέσω ευρω-ομολόγων.  

 

Αναφορικά με ενδεχόμενη σύναψη δανειακής συμφωνίας με το 

ΔΝΣ, η Τπουργός Διεθνούς υνεργασίας δήλωσε πρόσφατα ότι 

δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο, καθώς ο ρυθμός των προτεινόμε-

νων μεταρρυθμίσεων είναι ασύμβατος με τις κοινωνικές συνθή-

κες της Αιγύπτου. Κύκλοι της αγοράς, ωστόσο, δεν αποκλείουν 

το ενδεχόμενο, δεδομένων των οξυμένων προβλημάτων συγκέ-

ντρωσης εσόδων.  

 

Σα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα κατέγραψαν μείωση και 

διαμορφώθηκαν σε LE422 δισ., σε συνέχεια πολλαπλών αλλα-

γών στο σύστημα φορολόγησης. Ο φόρος εισοδήματος μειώθη-

κε το 2015 από 25% σε 22,5%, η επιβολή πρόσθετου φόρου 

5% σε εισοδήματα άνω των LE1 εκ. ματαιώθηκε ενώ, παράλλη-

λα, αναβλήθηκε η εφαρμογή φόρου 10% επί των κερδών κεφα-

λαίου στο χρηματιστήριο. Έτσι, το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί 

μόνο στα έσοδα από τον νέο ΥΠΑ. 

 

Σέλος, το προσχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει σημαντική αύ-

ξηση κατά 12% των δαπανών προγραμμάτων κοινωνικής πρό-

νοιας, όπερ «μεταφράζεται» σε συνολικά LE431 δισ. και αντι-

στοιχεί στο 49% των δημόσιων δαπανών. 

 

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι οικονομικές συνθήκες 

βελτιώνονται σταδιακά, βασιζόμενοι στους αυξανόμενους ρυθ-

μούς ανάπτυξης και στις πολλαπλές αναβαθμίσεις πιστοληπτι-

κής αξιολόγησης κατά το τελευταίο εξάμηνο. Παρ’ όλα αυτά, η 

οίκος Moody’s αξιολογεί αρνητικά (―credit negative”) το προ-

σχέδιο προϋπολογισμού 2015-2016, αναφέροντας ότι παρά 

την προβλεπόμενη δημοσιονομική προσαρμογή, δεν αναμένεται 

αντίστοιχη μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ οι δανειακές ανά-

γκες παραμένουν επικίνδυνα υψηλές σε βάθος χρόνου. 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

ύσταση κρατικού επενδυτικού ταμείου 

Ο Τπουργός χεδιασμού ανακοίνωσε την έγκριση σχετικής πρό-

τασης για την δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου 

(sovereign investment fund) για την υποστήριξη της οικονομι-

κής ανάπτυξης μέσω της συμμετοχής σε μεγάλα έργα, χωρίς να 

δοθούν λεπτομέρειες για τον χρόνο σύστασης και το ύψος κε-

φαλαίων που θα διαχειρίζεται.  

 

Επιδοτήσεις τομέα ενέργειας 

ύμφωνα με το Τπουργείο Οικονομικών, οι επιδοτήσεις ηλεκτρι-

κής ενέργειας οικονομικού έτους 2014/15 ανήλθαν σε 

LE24,623 δισ., έναντι LE27,2 δισ., που είχε προϋπολογιστεί. 

LE22 δισ. αφορούσαν την παροχή πετρελαιοειδών και LE2,5 

δισ. την εισαγωγή φυσικού αερίου. Επισημαίνεται, ότι κατά το 

τρέχον οικονομικό έτος ξεκίνησε η εφαρμογή της πρώτης φά-

σης πενταετούς προγράμματος για την περικοπή εν λόγω επιδο-

τήσεων έως και 67%, σε LE9 δισ. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

 

Αγορά ομολόγων 

Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση προέβη στην έκδοση του πρώ-

του διεθνούς ομολόγου κατά την τελευταία πενταετία, 

συγκεντρώνοντας $1,5 δισ. για δεκαετή ομόλογα με 

απόδοση 6%. 

ύμφωνα με τον επικεφαλής της αρμόδιας ρυθμιστικής 

Αρχής, η Κυβέρνηση πρόκειται να επιτρέψει, εντός του 

καλοκαιριού, την έκδοση ομολόγων χωρίς πιστοληπτική 

διαβάθμιση και καλυμμένων ομολόγων. 

 

Εξαγορά δραστηριοτήτων 

Η Commercial International Bank (CIB) 

προέβη σε συμφωνία για την εξαγορά των 

δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής της 

Citigroup στην Αίγυπτο. ύμφωνα με την 

Citigroup, η συμφωνία, που αφορά περίπου 

900 εργαζομένους, 8 υποκαταστήματα και 

δίκτυο ATM, θα ολοκληρωθεί εντός του 2015, ενώ δεν 

έγιναν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την αξία της 

συμφωνίας 

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Επενδύσεις Samsung 

Ο Πρόεδρος της Samsung Egypt δήλωσε ότι η εταιρεία 

πρόκειται να κατασκευάσει στην Αίγυπτο τρεις μονάδες 

παραγωγής πλυντηρίων, ψυγείων και κλιματιστικών, 

συνολικού προϋπολογισμού $300 εκ. H Samsung διαθέ-

τει ήδη μονάδα παραγωγής τηλεοράσεων και οθονών 

Η/Τ στο Μπένι ουέφ, με τις συνολικές εξαγωγές της να 

ανέρχονται σε $1 δισ., που αντιστοιχεί σε 85% της πα-

ραγωγής της.  

 

 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Νέα διοικητική πρωτεύουσα 

Ο Τπουργός τέγασης παραδέχτηκε ότι υφίστανται 

«επιπλοκές» στις διαπραγματεύσεις, με την ανάδοχο 

εταιρεία, των συμβάσεων για την κατασκευή την σχεδια-

ζόμενης νέας διοικητικής πρωτεύουσας στο ανατολικό 

Κάιρο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.   

 

 

υμφωνία-πλαίσιο Αιγύπτου – Κίνας 

Ο Αιγύπτιος Τπουργός εμπο-

ρίου δήλωσε ότι Αίγυπτος 

έχει συνάψει μια αρχική 

συμφωνία-πλαίσιο με την 

Κίνα για υλοποίηση 15 

έργων ύψους περίπου $ 10 

δις και ότι οι σχετικές «συμφωνίες χρηματοδότησης» των 

έργων θα υπογραφούν έως τον επτέμβριο.  

Η ανωτέρω συμφωνία, αφορά έργα κυρίως στους τομείς 

της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών καθώς 

επίσης και  άμεσες κινεζικές άμεσες επενδύσεις σε δια-

φόρους τομείς . 
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Ο αιγύπτιος υπουρ-

γός δεν κατονόμα-

σε συγκεκριμένες 

εταιρείες που ε-

μπλέκονται στα εν 

λόγω έργα, αλλά 

ανέφερε ότι η Σρά-

πεζα Εξαγωγών-

Εισαγωγών της 

Κίνας (Export-Import Bank of China) πρόκειται να χρηματο-

δοτήσει έξι έργα στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων 

την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής και την ανά-

πτυξη πολλών υπαρχόντων. 

τις σχετικές διμερείς συναντήσεις, από κινεζικής πλευράς 

συμμετείχαν εκπρόσωποι της Σράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών 

(Export-Import Bank), της Σράπεζας Ανάπτυξης Κίνας (China 

Development Bank), της Βιομηχανικής και Εμπορικής Σράπε-

ζας (Industrial and Commercial Bank) και του Αναπτυξιακού 

Σαμείου Κίνας-Αφρικής (China-Africa Development Fund). 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

Κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

Η Siemens υπέγραψε συμφωνία με την Αιγυπτιακή Κυβέρνη-

ση, ύψους $9 δισ. για την κατασκευή σειράς σταθμών ηλε-

κτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και αιολική ενέργεια, οι 

οποίες αναμένεται να διευρύνουν το παραγωγικό δυναμικό 

της χώρας κατά 50%, προσθέτοντας  16,4 GW στο εθνικό 

δίκτυο. Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει την κατασκευή 

τριών νέων μονάδων φυσικού αερίου, δώδεκα αιολικών πάρ-

κων και μονάδας κατασκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών. 

4,4GW αναμένεται να προκηρυχθούν έως το καλοκαίρι του 

2017 

 

Σιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 

ύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η αρμόδια κυβερνητική 

επιτροπή πρόκειται να εξαιρέσει τις τρεις χαμηλότερες κατη-

γορίες καταναλωτών (περίπου 15 εκ. συνδρομητές) από τις 

επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 

εξετάζεται το «πάγωμά» τους και για την τέταρτη κατηγορία. 

Οι τέσσερις χαμηλότερες κατηγορίες καταναλωτών συνιστούν 

περίπου το 57% των συνολικών συνδρομητών. 

 

Αναβολή εφαρμογής συστήματος «έξυπνων καρτών» 

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου κάλεσε την Κυβέρνηση να εξετάσει 

την αναβολή εφαρμογής του συστήματος προμήθειας επιδο-

τούμενων καυσίμων μέσω «έξυπνων καρτών» που θα ετίθετο 

σε λειτουργία στα μέσα Ιουνίου, εωσότου συμπεριληφθούν και 

άλλοι τομείς της 

αυτοκινητοβιομη-

χανίας που δεν 

καλύπτονται έως 

σήμερα. Η Προε-

δρία δεν έδωσε 

περισσότερες 

σχετικές διευκρινί-

σεις.  

 

 

 

Προμήθεια LNG 

Η Κυβέρνηση προέβη σε συμφωνία με την BP για την προμή-

θεια, μεταξύ 2015-2016, 16 φορτίων LNG, λιγότερα από τα 

αρχικά συμφωνηθέντα 21, που αντιστοιχούσαν στην εταιρεία 

στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας τον Ιανουάριο για την συ-

νολική προμήθεια 70 φορτίων, αξίας περίπου $2,2 δισ. 

 

Διαχείριση μονάδων παραγωγής ενέργειας 

Σο Τπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την σύσταση συμμετο-

χικής εταιρείας, αρμόδιας για την δημιουργία νέων μονάδων 

παραγωγής ενέργειας, εξετάζοντας παράλληλα την δυνατότη-

τα εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.     

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Σριμερής υμφωνία Ζώνης Ελευθέρων υναλλαγών 

 

Κατά την διάρκεια της υνόδου Κορυφής των αφρικανικών 

χωρών που έλαβε χώρα στο αρμ Ελ έιχ στις 7-10 Ιουνίου, 

26 αφρικανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, 

υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την δημιουργία Ζώνης Ε-

λεύθερων υναλλαγών (Free Trade Area), ενοποιώντας τις 

τρεις υφιστάμενες οικονομικές ζώνες COMESΑ (Common 

Market for Eastern and Southern Africa), SADC (Southern 

African Development Community) και ΕΑC (East African 

Community). 

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τα τρία 

τέταρτα των κρατών μελών. Η επικύρωση της συμφωνίας από 

την πλευρά  της Αιγύπτου θα ολοκληρωθεί  από το Κοινοβού-

λιο το οποίο δεν έχει ακόμη εκλεγεί.  

 

 Οι αφρικανοί ηγέτες συμφώνησαν:   

-να επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της Σριμερούς 

Ζώνης Ελεύθερων υναλλαγών  προωθώντας την σταδιακή 

κατάργηση των εισαγωγικών δασμών, των μέτρων εμπορικής 

άμυνας και των κανόνων καταγωγής.  

-να προχωρήσουν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για 

την «φάση ΙΙ» η οποία καλύπτει το εμπόριο στον τομέα των 

υπηρεσιών, την συνεργασία στο εμπόριο και την ανάπτυξη, 

την πολιτική ανταγωνισμού, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιο-

κτησίας και τις διασυνοριακές επενδύσεις. 

-όλες οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις 

αρχές, τις διαδικασίες και τις «θεσμικές δομές»  όπως αυτές 

εγκρίθηκαν από την σύνοδο κορυφής. 

- να ολοκληρωθούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες για τους 

τομείς της Βιομηχανία και των Τποδομών που συνιστούν συ-

μπληρωματικούς πυλώνες της Σριμερούς υμφωνίας, οι δε 

διαπραγματεύσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των επιχειρη-

ματιών να αποτελέσουν ξεχωριστό τμήμα των διαπραγματεύ-

σεων.  
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Με την υπο-

γραφή της 

συμφωνίας, 

οι ηγέτες 

επαναβεβαί-

ωσαν την 

δέσμευσή 

τους για την 

οικονομική 

ολοκλήρωση 

της αφρικανι-

κής ηπείρου 

που θα βασί-

ζεται στους τρεις πυλώνες της βιομηχανικής ανάπτυξης, της 

ανάπτυξης των υποδομών και την δημιουργία κοινής αγοράς. 

Η καθιέρωση της Σριμερούς Ζώνης Ελευθέρων υναλλαγών 

πιστεύεται ότι θα ενισχύσει το ενδοαφρικανικό εμπόριο με την 

δημιουργία μιας ευρύτερης αγοράς, την αύξηση των επενδυ-

τικών ροών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

ανάπτυξης των υποδομών και εν τέλει την οικονομική ολοκλή-

ρωση της αφρικανικής ηπείρου. 

Η Σριμερής υμφωνία Ελεύθερων υναλλαγών αντιπροσωπεύ-

ει μία αγορά 26 χωρών με συνολικό πληθυσμό 632 εκατομ-

μύριων κατοίκων που αντιστοιχεί στο 57% του πληθυσμού της 

Αφρικής  και με συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  $ 1,3 

τρις ήτοι το 58% του ΑΕΠ της ηπείρου. 

 

 

Εξαγωγικές επιδοτήσεις 

ύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το οικονομικό 

επιτελείο της Κυβέρνησης αποφάσισε την αύξηση των εξαγω-

γικών επιδοτήσεων, από LE2,6 δισ. σε LE5 δισ. ετησίως. Κύ-

κλοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη 

ως αντιστάθμισμα για τον περιορισμό των επιδοτήσεων τομέα 

ενέργειας, με συνέπεια την σημαντική αύξηση του κόστους 

παραγωγής. 

 

Μείωση εξαγωγών 

Οι αιγυπτιακές εξαγωγές την περίοδο Ιαν. – Μαίου 2015 κα-

τέγραψαν μείωση 20%, σε $1,7 δισ. έναντι αντίστοιχης περιό-

δου 2014. Σην μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τομείς χημι-

κών-λιπασμάτων, δερμάτινων ειδών, δομικών υλικών, ιατρικού 

εξοπλισμού και τροφίμων-ποτών.  

 

 

 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Travel & Toursim Competitiveness Report 

ύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, η Αίγυπτος κατατάσσεται 

δεύτερη φτηνότερη χώρα παγκοσμίως στον τομέα τουρι-

σμού. την διεθνή κατάταξη τουριστικής ανταγωνιστικότη-

τας, κατατάσσεται 10η στην περιοχή Μέσης Ανατολής και Β. 

Αφρικής και 83η μεταξύ 141 χωρών συνολικά. 

 

Σουριστικές αφίξεις 

Οι τουριστικές αφίξεις τον Απρίλιο αυξήθηκαν σε 923.000 

έναντι 860.000 τον Απρίλιο 2014.  
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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος 

Αθοπά 

Ημ/νια Διεξα-
γωγήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

1 
Defile Kids Exhi-
bition 

Παιδική μόδα 22-24/08/2015 

http://
www.defiledegypt

e.com 

Defile D'Egypte Co. 
4 A El Obour Buildings - Salah Salem Road, 
 Nasr City, Cairo, Postal Code: 11371 

Tel.+ (202) 24019488 

      + (202) 24035345 

 Fax: + (202) 24051618 

e-mail: info@defiledegypte.com 

2 
Cairo Energy 
Conference and 
Exhibition 

ΑΠΕ, πεηπέλαιο, 
θςζικό αέπιο, 
πεηποσημικά 

1-3/09/2015 
http://www.cairo-

energy.com 

Pyramids Int. Group 

84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, Cairo 

Tel. +2 02 262 33 190 / 91 

Fax. +2 02 262 33 195 

E-mail. info@pyramidsfaireg.com 

3 
Sahara Exhibi-
tion 

Αγποηικόρ και 
κηηνοηποθικόρ 
εξοπλιζμόρ 

7-10/09/2015 

http://
www.Saharaexpo.

com 

Expo Co. For organizing Fairs 

347 Sudan Street, Sahafeyeen, Giza, Egypt. 
Tel: (+202) 3346 4216 / 3344 7980 

Fax: (+202) 3347 1155 

E-mail: info@saharaexpo.com 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Υαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com  

web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Υαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  
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