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ΘΔΜΑ: Πνξεία δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο - Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021
Σν δηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Γαιιίαο θαηέγξαςε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,6% θαηά ην α΄
ηξίκελν ηνπ 2021 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. ύκθσλα κε
πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (έρνπλ αληιεζεί από ηε Eurostat), ηα νπνία
επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ν όγθνο εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ δηακνξθώζεθε ζε 1,14 δηζ.
επξώ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, ζεκεηώλνληαο εληππσζηαθή
αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 37,7% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2020 θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 531 εθ.
επξώ. Οη εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε Γαιιία έκεηλαλ ζρεδόλ ακεηάβιεηεο (νξηαθή πηώζε
0,08%) θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 611 εθ. επξώ. Χο απνηέιεζκα ην εκπνξηθό ηζνδύγην, ην νπνίν
παξακέλεη ειιεηκκαηηθό γηα ηε ρώξα καο, θαηέγξαςε ζεακαηηθή βειηίσζε θαηά 146 εθ. επξώ, κε
ην έιιεηκκα λα δηακνξθώλεηαη ζε 79 εθ. επξώ. Δληππσζηαθή βειηίσζε παξνπζίαζε θαη ην
πνζνζηό θάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ από ηηο εμαγσγέο, ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζε 87%, πεξαηηέξσ
βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν 2020 (63%).
Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο – Γαιιίαο α΄ ηξίκελν 2021 (ζε επξώ)
α΄ 3κελν 2021
α΄ 3κελν 2020
Μεηαβνιή
531.568.297
385.982.932
37,72%
Διι. Δμαγσγέο
610.908.767
611.374.592
-0,08%
Διι. Δηζαγσγέο
1.142.477.064
997.357.524
14,55%
Όγθνο Δκπνξίνπ
-79.340.470
-225.391.660
-64,80%
Ιζνδύγην
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ
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Α.

Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία

Η ζεακαηηθή αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ
2021 νθείιεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ ησλ ζπζθεπαζκέλσλ θαξκάθσλ
(ΚΟ 3004), ε νπνία έθζαζε ηα 302 εθ. επξώ, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία κε αύμεζε
80% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν 2020, θαηαιακβάλνληαο ζε κεξίδην πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ησλ
ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γαιιία (57%). Αθνινπζνύλ νη ζσιήλεο από ραιθό
(ΚΟ 7411) κε ύςνο εμαγσγώλ 22,7 εθ. επξώ, απμεκέλν θαηά 43% θαη κεξίδην 4,3%, νη πιάθεο
θαη ηαηλίεο από αξγίιην (ΚΟ 7606) κε αμία 19 εθ. επξώ θαη κεξίδην 3,6%, έρνληαο θαηαγξάςεη
αύμεζε θαηά 25% θαη ην ηερλεηό θνξνύλδην (ΚΟ 2818) κε αμία εμαγσγώλ 11,6 εθ. επξώ,
απμεκέλε εληππσζηαθά θαηά 187% θαη κεξίδην 2,2%. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ νη
ξάβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από αξγίιην (ΚΟ 7604) κε αμία εμαγσγώλ 11 εθ. επξώ,
αύμεζε 24% θαη κεξίδην 2%.
Μεηαμύ ησλ πξντόλησλ κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2021, εθηόο από ηα
αλσηέξσ πξντόληα, πεξηιακβάλνληαη ηα ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη
κεηαηξνπείο ζηξεθόκελνη ειεθηξηθνί (ΚΟ 8502) πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά κεηαμύ ησλ
ειιεληθώλ εμαγσγώλ, κε αμία 7,2 εθ. επξώ θαη κεξίδην 1,4%, νη πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο από
πιαζηηθέο ύιεο (ΚΟ 3920), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 34% θαη δηακνξθώζεθαλ
ζε 3,3 εθ. επξώ, νη ζπζθεπέο γηα ηελ επεμεξγαζία πιώλ κε κεζόδνπο πνπ απαηηνύλ αιιαγή ηεο
ζεξκνθξαζίαο, όπσο νη ζεξκαληήξεο, απνζηεηξσηήξεο, ζηεγλσηήξεο θ.ά. (ΚΟ 8419), νη εμαγσγέο
ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 38% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 3 εθ. επξώ, θαζώο θαη ηα ζαπνύληα
(ΚΟ 3401) πνπ απμήζεθαλ θαηά 25,6% ζηα 3 εθ. επξώ. Από ηα αγξνηηθά πξντόληα δηαηξνθήο,
ζεκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ηπξηώλ (ΚΟ 0406) θαηά 68% θαη αμία 7,8 εθ. επξώ,
δηαηεξεκέλσλ ιαραληθώλ (ΚΟ 2005) θαηά 37,6% (αμία 3,9 εθ. επξώ), ειαηνιάδνπ (ΚΟ 1509)
θαηά 34% (αμία 3,1 εθ. επξώ) θαη γηανπξηηώλ (ΚΟ 0403) θαηά 16% (αμία 3,1 εθ. επξώ)
Αληηζέησο, πησηηθά θηλήζεθαλ νη εμαγσγέο εκπηζηεπηηθώλ πξντόλησλ (ΚΟ 99SS) θαηά
23%, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 2,9 εθ. επξώ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 20 πξώηα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα
πξνο ηε Γαιιία θαηά ην α΄ ηξίκελν 2021, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 83% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ
εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα. Γεληθόηεξα, παξαηεξνύκε όηη ηα ελ ιόγσ πξντόληα παξνπζηάδνπλ
ζεακαηηθή κέζε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 64%.
Διιεληθέο Δμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία α΄ ηξίκελν 2021 – 20 πξώηα πξντόληα (ζε επξώ)
α΄ 3κελν
α΄ 3κελν
ΚΠ Πεξηγξαθή πξντόληνο
2021
2020
Μεηαβνιή Μεξίδην
3004 Φάξκαθα πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ ή
είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε
302.524.773 168.152.808
79,91% 56,91%
7411 σιήλεο θάζε είδνπο από ραιθό
22.669.436 15.884.648
42,71%
4,26%
7606 Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από αξγίιην, κε πάρνο
πνπ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
19.266.766 15.406.499
25,06%
3,62%
2818 Σερλεηό θνξνύλδην, ρεκηθά θαζνξηζκέλν ή κε.
Ομείδην ηνπ αξγηιίνπ. Yδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ
11.642.985
4.049.467 187,52%
2,19%
7604 Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από αξγίιην 10.918.386
8.828.151
23,68%
2,05%
0302 Φάξηα λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε
10.804.823 10.586.519
2,06%
2,03%
2008 Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε
θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα
8.131.022
7.918.135
2,69%
1,53%
0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί
7.789.426
4.640.259
67,87%
1,47%
8502 πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
θαη κεηαηξνπείο ζηξεθόκελνη ειεθηξηθνί
7.249.994
1,36%
7607 Φύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην κε πάρνο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
5.909.703
5.935.838
-0,44%
1,11%
3921 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη
ινπξίδεο από πιαζηηθέο ύιεο
5.158.349
4.972.482
3,74%
0,97%
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ΚΠ Πεξηγξαθή πξντόληνο
2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ
2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα
αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα

α΄ 3κελν
2021

α΄ 3κελν
2020

4.320.220

3.899.583

10,79%

0,81%

3.889.914

2.826.666

37,61%

0,73%

33,76%

0,63%

34,28%

0,59%

16,14%

0,58%

37,82%

0,57%

25,56%
-23,21%

0,57%
0,54%

3920 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη
ινπξίδεο, από πιαζηηθέο ύιεο κε θπςειώδεηο, κε
εληζρπκέλεο νύηε κε απαλσηέο ζηξώζεηο νύηε όκνηα
ζπλδπαζκέλεο κε άιιεο ύιεο, ρσξίο ππόζεκα
3.325.967
2.486.505
1509 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη
εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα
3.113.828
2.318.952
0403 Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα,
γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια γάιαηα θαη θξέκεο
3.105.055
2.673.544
8419 πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πιώλ
κε κεζόδνπο πνπ απαηηνύλ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο,
άιιεο από ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Θεξκαληήξεο λεξνύ
κε ειεθηξηθνί, ζηηγκηαίαο ζέξκαλζεο ή ζπζζώξεπζεο
3.028.810
2.197.728
3401 απνύληα. Πξντόληα θαη παξαζθεπάζκαηα
νξγαληθά πνπ ελεξγνύλ πάλσ ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε,
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αληί ζαπνπληνύ. Πξντόληα γηα ην
πιύζηκν ηνπ δέξκαηνο
3.027.037
2.410.906
99SS Δκπηζηεπηηθά πξντόληα, π.δ.θ.α.
2.882.962
3.754.329
2713 Οπηάλζξαθαο (θνθ) από πεηξέιαην, άζθαιηνο από
πεηξέιαην θαη άιια ππνιείκκαηα ησλ ιαδηώλ
πεηξειαίνπ ή ησλ αζθαιηνύρσλ νξπθηώλ
2.677.983
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
441.437.439 268.943.019
ύλνιν ειι. εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία
531.568.297 385.982.932
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

B.

Μεηαβνιή Μεξίδην

0,50%
64,14% 83,04%
37,72% 100,00%

Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηε Γαιιία

Από ηελ πιεπξά ησλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ από ηε Γαιιία, ηελ 1ε ζέζε θαηαιακβάλνπλ
ηα θάξκαθα (ΚΟ 3004) κε κεξίδην 10% θαη αμία 157 εθ. επξώ. Αθνινπζνύλ ηα επηβαηηθά
απηνθίλεηα (ΚΟ 8703), ηα νπνία θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αύμεζε 53% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 39
εθ. επξώ (κεξίδην 6,5%), ηα λσπά θξέαηα βννεηδώλ (ΚΟ 0201) κε πηώζε 24% θαη αμία 32 εθ.
επξώ θαη ηα πξντόληα νκνξθηάο ή καθηγηάδ (ΚΟ 3304) κε κεξίδην 4,6% θαη αμία 28 εθ. επξώ,
έρνληαο απμεζεί θαηά 53%. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ ηα εληνκνθηόλα, δηδαληνθηόλα
(ΚΟ 3808), θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 4,3%, κε αμία εηζαγσγώλ 26 εθ. επξώ θαη αύμεζε 8%.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά
πςειόηεξν βαζκό δηαθνξνπνίεζεο από ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία, θαζώο, όπσο
θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηα 20 πξώηα γαιιηθά πξντόληα πνπ εηζήγαγε ε ρώξα
καο ην α΄ ηξίκελν 2021 αληηζηνηρνύλ ζην 50,8% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ από ηε
Γαιιία.
Διιεληθέο Δηζαγσγέο από ηε Γαιιία α΄ ηξίκελν 2021 – 20 πξώηα πξντόληα (ζε επξώ)
ΚΠ Πεξηγξαθή πξντόληνο
3004 Φάξκαθα πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ ή
είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε
8703 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα
νρήκαηα θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά
πξνζώπσλ
0201 Κξέαηα βννεηδώλ, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή
ςύμε

α΄ 3κελν
2021

α΄ 3κελν
2020

59.317.434

51.537.445

15,10%

9,71%

39.406.645

25.805.000

52,71%

6,45%

31.866.369

41.839.804

-23,84%

5,22%

Μεηαβνιή Μεξίδην
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ΚΠ Πεξηγξαθή πξντόληνο
3304 Πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο (καθηγηάδ),
παξαζθεπάζκαηα γηα ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο,
αληηειηαθά παξαζθεπάζκαηα
3808 Δληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα,
δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηηθά
ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ
8903 Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη πινηάξηα
αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ. Πινία κε θνππηά θαη θαλό
7208 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε
θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν, πνπ
έρνπλ ειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, κε επηζηξσκέλα κε
άιιν κέηαιιν νύηε επελδπκέλα
8603 Απηνθηλεηάκαμεο θαη νρήκαηα απηνθηλνύκελα ζε
ζηδεξνηξνρηέο
7408 ύξκαηα από ραιθό
3002 Αίκα αλζξώπσλ. Αίκα δώσλ γηα ζεξαπεπηηθέο,
πξνθπιαθηηθέο ή δηαγλσζηηθέο ρξήζεηο. Αληηνξνί,
εκβόιηα, ηνμίλεο
2909 Αηζέξεο, αηζέξεο-αιθνόιεο, αηζέξεο-θαηλόιεο,
αηζέξεο-αιθνόιεο-θαηλόιεο, ππεξνμείδηα αιθννιώλ,
ππεξνμείδηα αηζέξσλ, ππεξνμείδηα θεηνλώλ θαη
παξάγσγά ηνπο
8536 πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή, θαηαλνκή,
πξνζηαζία, δηαθιάδσζε, ζπλαξκνγή ή ζύλδεζε ησλ
ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε πνπ δελ ππεξβαίλεη 1
000 V. ύλδεζκνη γηα νπηηθέο ίλεο, δέζκεο ή θαιώδηα
νπηηθώλ ηλώλ
4011 Δπίζσηξα κε πηεζκέλν αέξα, θαηλνύξγηα, από
θανπηζνύθ
0901 Καθέο, έζησ θαη θαβνπξληηζκέλνο ή ρσξίο
θαθεΐλε. Κειύθε θαη θινύδεο θαθέ. Τπνθαηάζηαηα ηνπ
θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθέ, νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη
αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο
3208 Υξώκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα κε βάζε
ζπλζεηηθά πνιπκεξή ή ηξνπνπνηεκέλα θπζηθά πνιπκεξή,
δηαζθνξπηζκέλα ή δηαιπκέλα ζε κε πδαηώδεο κέζν
3402 Οξγαληθέο νπζίεο επηθαλεηαθήο δξάζεο (άιιεο από
ηα ζαπνύληα). Παξαζθεπάζκαηα πνπ ελεξγνύλ πάλσ
ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε, παξαζθεπάζκαηα γηα πιύζηκν
(αιηζίβεο) θαη παξαζθεπάζκαηα θαζαξηζκνύ, έζησ θαη
αλ πεξηέρνπλ ζαπνύλη
8708 Μέξε θαη εμαξηήκαηα ειθπζηήξσλ, απηνθηλήησλ
νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά 10 ή πεξηζζόηεξσλ
πξνζώπσλ, επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, απηνθίλεησλ
νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, απηνθίλεησλ
νρεκάησλ εηδηθώλ ρξήζεσλ
1904 Πξντόληα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά πνπ ιακβάλνληαη
κε δηόγθσζε ή θξύμε [π.ρ. θαιακπόθη ζε ληθάδεο (θνξλθιέηθο)]. Γεκεηξηαθά άιια από ην θαιακπόθη, ζε κνξθή
θόθθσλ, ληθάδσλ ή άιισλ επεμεξγαζκέλσλ θόθθσλ
2309 Παξαζθεπάζκαηα ησλ ηύπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δώσλ

α΄ 3κελν
2021

α΄ 3κελν
2020

28.309.486

18.513.344

52,91%

4,63%

26.216.917

24.258.743

8,07%

4,29%

18.490.249

32.660.329

-43,39%

3,03%

17.436.932

11.460.623

52,15%

2,85%

16.327.176
7.619.369

6.765.813

12,62%

2,67%
1,25%

7.523.031

12.125.972

-37,96%

1,23%

22.640 30877,93%

1,15%

7.013.404

Μεηαβνιή Μεξίδην

6.829.112

7.800.551

-12,45%

1,12%

6.028.315

5.832.983

3,35%

0,99%

6.005.882

5.116.240

17,39%

0,98%

5.479.403

5.643.960

-2,92%

0,90%

5.323.099

4.370.504

21,80%

0,87%

5.317.156

5.258.382

1,12%

0,87%

5.307.957

6.542.934

-18,87%

0,87%

5.227.798

4.054.114

28,95%

0,86%
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α΄ 3κελν
α΄ 3κελν
ΚΠ Πεξηγξαθή πξντόληνο
2021
2020
Μεηαβνιή Μεξίδην
0203 Κξέαηα ρνηξνεηδώλ, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή
ςύμε ή θαηεςπγκέλα
5.097.309 14.240.412
-64,21%
0,83%
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
310.143.043 283.849.793
9,26% 50,77%
ύλνιν ειι. εηζαγσγώλ από ηε Γαιιία
610.908.767 611.374.592
-0,08% 100,00%
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Ο Πξντζηάκελνο

Δκκαλνπήι ηάληδνο
Γεληθόο ύκβνπινο ΟΔΤ Α΄

___________________________________________________________________________
ειίδα 5 από 6

2710/Α 219/ΗΓΔ 680

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ (κέζσ εκώλ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Κ.Δ.Δ.Δ.
Δ.Β.Δ.Α.
Δ.Β.Δ.Θ.
Δ.Β.Δ.Π.
.Δ.Β.
.Β.Β.Δ.
Π..Δ.
.Δ.Β.Δ.
.Δ.Κ
Enterprise Greece
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
HELEXPO
ΝΔΑ ΠΑΔΓΔ
ΠΔΜΔΣΔ
Ιncofruit
ΔΒΙΣΔΛ
ΔΝΧΗ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΔΚΔ)
ΔΘ
ΔΒΣ
ΔΒΓΑΠ
ΔΓΟΑΟ
ΔΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΝΧΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ
ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΠΛΑΣΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΤΝΓΔΜΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΔΥΒ- ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΥΗΜΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ
ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΛΙΚΧΝ & ΤΚΔΤΑΙΑ
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