
Denumire oficială: Republica Elenă (Elliniki Dimokratia) 

Capitala şi principalele oraşe: Atena –3.096.000 de locuitori (datorită extinderii Atenei şi Pireului (peste 

1.500.000 locuitori, s-a format aglomerarea urbană Atena - Pireu, care, împreună cu regiunea Attica, 

numără peste 5 milioane de locuitori - circa 50% din întreaga populaţie a Greciei), Salonic (considerat a 

doua capitală)- 1,5 milioane locuitori, Patras - 173.000, Iraklion (Creta) - 127.000, Larissa - 114.000, 

Volos - 106.000. 

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 131.940 Km
2
, din care insulele ocupa 24.796 Km

2
. Teritoriul este 

divizat în 13 regiuni administrative (periferii), care la rândul lor sunt împărţite în 51 de prefecturi. 

Populaţia: 10.939.771 

Limba oficială: Greaca modernă. Limba greacă utilizată în prezent se numeşte “dimotiki” (limba 

populară), această formă înlocuind limba cultă (“katharevousa”), din care s-au păstrat numai unele 

expresii şi construcţii gramaticale. 

Ziua naţională: 25 martie (declanşarea războiului de independenţă - 1821); Ziua NU”: 28 octombrie 

(refuzul Greciei de a se conforma ultimatumului italian în 1940) – sărbătorită anual ca o a doua Zi 

Naţională. 

Forma de guvernământ: Republică parlamentară. 

 

Schimburile comerciale româno-elene 

 

La 31 decembrie 2010, schimburile bilaterale au fost de 1.191,05 milioane de euro, in creştere cu 3,41% 

fata de luna decembrie 2009. Exportul a fost de 562,81 milioane euro, iar importul 628,24 milioane euro. 

Investiţii. 

În primele doua luni ale acestui an, schimburile comerciale bilaterale româno-elene au avut o valoare 

de 203,94 milioane euro, în creştere cu 45,86% faţă de aceeaşi perioada din 2010. Exportul romanesc 

pe piaţa elenă s-a ridicat la valoarea de 114,19 milioane euro (creştere cu 55,62% faţă de anul anterior), 

în timp ce importul din Grecia s-a cifrat la 89,75 milioane euro (creştere cu 35,07%). 

La data de 31 ianuarie, în România erau înregistrate 4956 firme având capital elen, reprezentând 

2,86% din numărul total şi un capital total de 1,914 miliarde euro, reprezentând 6,53 % din firmele cu 

capital străin din ţara noastră. Grecia ocupă locul 5 în clasamentul ţărilor din care provine capitalul 

investit prin societăţi comerciale in România 

 

 


