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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

AΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 

 

1. Πορεία Γαλλικής Οικονομίας  

Πορεία του ΑΕΠ: Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας 

που δημοσιεύθηκαν στις 20 Ιουνίου τ.ε. προβλέπεται  για το 2017 ανάπτυξη της 

γαλλικής οικονομίας κατά 1,6%, έναντι της αύξησης 1,1% του ΑΕΠ που 

σημειώθηκε τελικώς κατά το 2016. Εφόσον οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιωθούν, θα 

πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της γαλλικής οικονομίας τα τελευταία 6 έτη, η 

οποία υπερβαίνει τις της κυβέρνησης, της Ευρ. Επιτροπής και  διεθνών οργανισμών  

που προέβλεπαν για το 2017 ανάπτυξη κατά 1,4%. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μεγέθυνση 

της γαλλικής οικονομίας θα προσεγγίσει τον μέσο  όρο ανάπτυξης των οικονομιών της 

ζώνης του Ευρώ. Η ανάπτυξη με ταχύτερους ρυθμούς αναμένεται να στηριχθεί και 

πάλι  στην κατανάλωση των νοικοκυριών, που αν και μειωμένη θα εξακολουθήσει να 

κατευθύνεται στις επενδύσεις, καθώς επίσης και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων, οι 

οποίες έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη κατά τους τελευταίους μήνες. Άλλοι 

παράγοντες που θα συμβάλλουν θετικά είναι: τα αυξημένα έσοδα από την αγροτική 

παραγωγή που ανακάμπτει ως προς σημαντικές αγορές προϊόντων π.χ. εσοδεία 

δημητριακών, ξεπερνώντας τις καταστροφικές συνέπειες της ξηρασίας κατά το 

προηγούμενο έτος, από τον τουρισμό που επίσης ανακάμπτει μετά την πτώση που 

είχαν επιφέρει τα τρομοκρατικά κτυπήματα, και η ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου 

καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ και την επανεκκίνηση των αναδυόμενων αγορών. Η 

αυξημένη διεθνής ζήτηση θα έχει θετικές επιπτώσεις και στο εξωτερικό εμπόριο της 

Γαλλίας. Η θετική αυτή εξέλιξη δεν θεωρείται, ωστόσο, επαρκής ώστε να συμβάλλει 

σε ουσιαστική μείωση του σημαντικού εμπορικού ελλείμματος της Γαλλίας. 
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Εκτιμάται πάντως ότι η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου στην οικονομική 

δραστηριότητα κατά το 2017 θα έχει μικρότερο βάρος  στο ΑΕΠ σε σχέση με το 2016. 

Οι βελτιωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας αναμένεται να επηρεάσουν 

θετικά την απασχόληση και να διευκολύνουν την νέα κυβέρνηση στην προώθηση 

δομικών μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν -μεταξύ άλλων- και την μείωση του 

δημόσιου ελλείμματος κάτω από το όριο του 3%.   

-Ο πληθωρισμός ανέρχονταν τον Ιούνιο 2017 σε +0,7% σε ετήσια βάση: Ο Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή παραμένει σταθερός, για 2ο συνεχόμενο μήνα και αυξημένος κατά 

0,7% σε ετήσια βάση. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αγγίξει το 1,1% στο τέλος του 

έτους , επηρεάζοντας ελαφρώς την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. 

-Η κατανάλωση των νοικοκυριών τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία της INSEE, σημείωσε αύξηση της κατά 1,0%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 

2017 θα αυξηθεί κατά 1,2%  σε σχέση με αύξηση της τάξης 2,1% το 2016. Πάντως, το 

κλίμα εμπιστοσύνης των νοικοκυριών παραμένει σταθερό.  

-Το ποσοστό της ανεργίας  το α' τρίμηνο του 2017 σημείωσε πτώση και  ανήλθε σε 

9,6%,  παρουσιάζοντας μείωση ως προς τον αριθμό των ανέργων, με περαιτέρω 

πτωτική τάση. Αναμένεται ότι κατά το 2017 θα δημιουργηθούν 220.000 νέες θέσεις 

εργασίας. Η εκτίμηση για το τέλος του έτους είναι ότι η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 

9,4% του ενεργού πληθυσμού. Τα ποσοστά της υποαπασχόλησης παρέμειναν σταθερά. 

-Το επιχειρηματικό κλίμα , βελτιωμένο από τα τέλη του περασμένου έτους έφθασε 

το Μάιο τ.ε. στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011. Οι  επενδύσεις  των επιχειρήσεων, 

μετά από ένα πολύ καλό α' τρίμηνο, σημείωσαν μικρή κάμψη το β' τριμ. 2017, εν όψει 

του τερματισμού  από 1ης Απριλίου 2017 του μέτρουέκπτωσης φόρου 'dispositif fiscal 

de suramortissement', αναμένεται ωστόσο να επανακάμψουν κατά το β' εξάμηνο 

2017. Σύμφωνα με την  INSEE θα αυξηθούν κατά 2,9% το 2017, έναντι αύξησης κατά 

3,4% το 2016 και θα αποκατασταθούν στα πρό κρίσης επίπεδα το 2018. Οι επενδύσεις 

των επιχειρήσεων ενθαρρύνθηκαν το περασμένο έτος από το μέτρο 'πίστωσης φόρου 

για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση-CICΕ' και το μέτρο έκπτωσης φόρου 

προς όφελος των επενδύσεων (dispositif fiscal de suramortissement), που έλαβε η 

προηγούμενη διακυβέρνηση, καθώς και την πολιτική χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ. 
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-Οι επενδύσεις των νοικοκυριών σύμφωνα με την INSEE, αναμένεται να αυξηθούν 

κατά 3,6% το 2017.  

-Τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται επίσης να αποκατασταθούν κατά το 2017. 

 Η βελτιωμένη εικόνα της γαλλικής οικονομίας κατά το α' εξάμηνο 2017 μπορεί να 

ενθαρρύνει την εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση μείωση 

του ελλείμματος, διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών και ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας.  

2. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

-Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- Γαλλίας   

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία κατά το 2016 σημείωσε άνοδο της 

τάξεως του 6,62% φθάνοντας τα 710,7 εκατ. Ευρώ. Η αξία των εισαγωγών από τη 

Γαλλία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (μείωση 0,57%), φθάνοντας το 1,94 δισ. Ευρώ.  

Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Γαλλίας (εκ.€) 

Έτη 2012 2013 2014 2015 2016 

Ελληνικές. Εξαγωγές 666 617 652 667 711 

Ελληνικές εισαγωγές 2.247 2.261 2.200 1.951 1.940 

Ισοζύγιο -1.581 -1.644 -1.548 -1.284 -1.229 

Όγκος εμπορίου 2.913 2.878 2.852 2.618 2.650 

% κάλυψης εισαγωγών 29,60 27,30 29,60 34,20 36,60 

      Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε 2,65 δισ. Ευρώ,  ελαφρώς αυξημένος κατά 1,53% σε 

σχέση με το 2015 (2,61 δισ. Ευρώ).  

Το εμπορικό ισοζύγιο για το υπό εξέταση διάστημα αν και παρέμεινε ελλειμματικό 

για τη χώρα μας (1,23 δισ. Ευρώ), ωστόσο βελτιώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2015 

(1,28 δισ. Ευρώ).  
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Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές έφθασε το 2016 το 36,60% 

που είναι και η καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών.  

Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών την υπό εξέταση περίοδο αναφορικά με τα 

πρώτα πέντε προϊόντα δεν σημείωσε αξιόλογες μεταβολές, σε σχέση με το 2015. Τα 

τέσσερα πρώτα προϊόντα δεν μεταβλήθηκαν, ως προς την κατάταξή τους και 

συγκεκριμένα: το αργίλιο και τα προϊόντα του [76] παρέμειναν στην κορυφή 

(παρουσιάζοντας μείωση 21,1%), στη 2η  θέση παρέμειναν τα φαρμακευτικά προϊόντα 

[30] σημειώνοντας μείωση 18,28%,  στην 3η θέση οι πλαστικές ύλες [39] με μείωση 

25,7% και στην 4η θέση τα ιχθυηρά και μαλάκια [03] σημειώνοντας μείωση 17,94%. 

Στην 5η θέση ανέβηκε από την 6η θέση η κατηγορία παρασκευασμάτων λαχανικών, 

καρπών και φρούτων [20]. 

Ομοίως, στη σύνθεση των γαλλικών εξαγωγών δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές. 

Συγκεκριμένα, στις πρώτες τρεις θέσεις δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή. Στην 1η 

θέση παρέμειναν τα φαρμακευτικά προϊόντα [κατηγορία 30], με μείωση της τάξης του 

32,33%, στη 2η θέση παρέμειναν τα κρεατικά [02] με μείωση της τάξης του 25,47% 

και στην 3η θέση τα προϊόντα αρωματοποιίας [33] με μείωση 24,57%. Την 4η θέση 

κατέλαβαν τα οχήματα [87] με μείωση 14,39% (από την 6η θέση που κατείχαν το 

2015) και την 5η θέση κατέλαβε η κατηγορία λέβητες [84] με σημαντική μείωση 7,5% 

(από την 7η θέση το 2015). 

3. Οικονομικές  ειδήσεις 

-Βασικές  προεκλογικές θέσεις του κ. Emmanuel Macron για την οικονομία, στο 

πλαίσιο των Προεδρικών εκλογών: Υποστηρίχθηκε ότι η ανάπτυξη της γαλλικής 

οικονομίας απαιτεί γενναίες μεταρρυθμίσεις. Οι δημόσιες δαπάνες της χώρας  

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η μείωση τους αποτελεί βασικό στόχο.  Η ανάπτυξη 

θα υποστηριχθεί μέσω ενός σχεδίου επενδύσεων αξίας 50 δισ. ευρώ σε βάθος 

πενταετίας,  (κατανέμονται: 15 δισ. στην επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση,15 

δισ. στην ενεργειακή μετάβαση, και από 5 δισ. σε υγεία , μεταφορές, γεωργία και 

ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα) που να αντισταθμίζουν προγραμματιζόμενες 

μειώσεις των   δημοσίων  δαπανών  κατά 60 δισεκατομμύρια.   
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Βασική εξαγγελία του κινήματος ‘En Marche!’ αποτέλεσε η αλλαγή του  φόρου 

περιουσίας (ISF), ώστε να καταργηθεί για το 80% των ιδιοκτητών και να  

διατηρηθεί μόνο στις πολυτελείς κατοικίες. Προτεραιότητα δίδεται στη μείωση του 

φόρου στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις στην καινοτομία. Ως προς τη 

φορολογία, ο κ. Macron τίθεται  υπέρ ενός ενιαίου φόρου 30% επί των κερδών 

(συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και θα επιδιώξει τη 

μείωση του εταιρικού φόρου στο 25% εντός τις επόμενης  πενταετίας.  

Κύριος και προβεβλημένος στόχος του κ. Macron προεκλογικά ήταν η βελτίωση της 

ποιότητας και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Προτίθεται λοιπόν να 

επενδύσει στην κατάρτιση των ανέργων και των μακροχρόνια άνεργων και στην 

εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και των ανειδίκευτων το ποσό 

των  15 δισ. ευρώ. Επίσης, δίδοντας μεγάλη έμφαση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (και των λατινικών), 

υποστηρίζει πως κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα υπάρξει αύξηση και  αναδιατάξεις 

7.000 θέσεων εκπαιδευτικών.  

 Στις άμεσες προτεραιότητές του περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση των κανόνων της 

αγοράς εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η οικονομική αναδιοργάνωση της χώρας και να 

ενισχυθεί η απασχόληση. Έτσι προωθείται ένα μοντέλο  εκπροσώπησης των 

εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις,  στο πλαίσιο  ενός νέου εργατικού Κώδικα, ο 

οποίος να συνοψίζει τις κύριες κοινωνικές διατάξεις  που επαφίενται στις εταιρικές 

διαπραγματεύσεις ή σε συλλογικές συμβάσεις, και  μια  συγκεκριμένη οροφή  για τα 

κοινωνικά επιδόματα (για παράδειγμα, ως προς επιμέρους θέματα, ανήγγειλε πως θα 

θέσει το θέμα της αποζημίωσης για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε πλαίσιο 

διαπραγμάτευσης εντός των συλλογικών συμβάσεων).  

Όσον αφορά τις συντάξεις, ο κ. Macron υπογραμμίζει πως στόχος του είναι η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ασφαλιστικού 

συστήματος, ανταποδοτικού, που θα βασίζεται στον αριθμό συνταξιοδοτικών βαθμών 

που κερδίζει ο ασφαλισμένος καθ’ όλo τον εργασιακό βίο. Τάσσεται επίσης υπέρ της 

εφαρμογής ίδιων κανόνων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό 

τη διασφάλιση της διαφάνειας στα δικαιώματα των εργαζομένων και την κατάργηση 

των πολυάριθμων διαφορετικών καθεστώτων ασφάλισης που σήμερα ισχύουν . 
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Το κίνημά του ‘‘En Marche!’’ με φιλοευρωπαϊκή θέση, επιδιώκει την εδραίωση και 

περαιτέρω ενίσχυση της Ευρώπης, με την δημιουργία ενός συνολικού 

προϋπολογισμού για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και την δημιουργία θέσης 

Υπουργού οικονομικών της Ευρωζώνης. Ακόμη προτείνει σύσταση μιας, με σκοπό 

την προστασία των στρατηγικών τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας και παραγωγής.  

-Οικονομικό επιτελείο της νέας Κυβέρνησης: Στο πλαίσιο της αυτοδύναμης 

κυβέρνησης που σχηματίστηκε από το κίνημα LREM  του Προέδρου Macron σε 

συνέχεια των Βουλευτικών εκλογών (11 και 18 Ιουνίου 2017) με Πρωθυπουργό τον Ε. 

Philippe, Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας έχει ορισθεί ο κ. Bruno Le Maire 

προερχόμενος από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων (LR). Aπόφοιτος της Sciences po, 

της ΕΝΑ και πρώην διπλωμάτης, είχε συνεργαστεί με τον πρώην πρωθυπουργό 

Dominique de Villepin και διετέλεσε υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων και εν 

συνεχεία υπουργός Γεωργίας υπό τον Ν. Sarkozy. Eίναι, συνεπώς  μεταξύ αυτών οι 

οποίοι  διαθέτουν και  προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία στην νέα Κυβέρνηση. Το 

χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνει οικονομία, οικονομικά, φορολογία, βιομηχανία και 

υπηρεσίες και θα είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς συνόδους, συμπεριλαμβανομένης 

της συμμετοχής στο Ecofin. Ο Bruno Le Maire είχε προβάλει ιδέες παρόμοιες με του 

Emmanuel Macron,  ως προς τις μειώσεις των φόρων, την κατάργηση του φόρου 

αλληλεγγύης στον πλούτο (ISF) ή τη φορολόγηση του κεφαλαίου. Από την άλλη 

πλευρά, υποστήριζε τη μείωση στην γενική κοινωνική συνεισφορά (CSG), σε αντίθεση 

με σχετικό σχέδιο του Προέδρου. Από το κόμμα της  δεξιάς (LR) προέρχεται και ο  

Υπουργός Δράσης και Δημοσίων Λογαριασμών κ. Gerald Darmanin, 34 ετών, 

αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, την κοινωνική ασφάλιση, την μεταρρύθμιση του 

Κράτους και την δημόσια διοίκηση. Με τον τελευταίο ανασχηματισμό που 

ακολούθησε τις βουλευτικές εκλογές της 11ης και 18ης Ιουνίου, ο Πρόεδρος Macron 

τοποθέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας, τον συνεργάτη του κατά την 

προεκλογική εκστρατεία, κ. Benjamin Griveaux, ως Αναπληρωτή υπουργό του κ.  

Le Maire, χωρίς συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.  

Επίσκεψη  κ. Bruno Le Maire στη Nέα Yόρκη: Ο υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών μίλησε στη Νέα Υόρκη για την θέση του του Παρισιού ως 

χρηματοοικονομικού κέντρου στην μετά-Brexit εποχή. Το μήνυμα που θέλησε να 

μεταφέρει μετά την εκλογή του νέου Προέδρου ήταν ότι "Η Γαλλία επιστρέφει". Ο 
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νέος Γάλλος Υπ.Οικ. επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη στις 28 και 29 Ιουνίου 2017 

προκειμένου να πείσει τα μεγάλα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 

εγκατασταθούν στη Γαλλία. Ο κ. Macron, εκτιμάται ιδιαίτερα στους αμερικανικούς 

οικονομικούς κύκλους. Ο κ. Le Maire παρέδωσε μία προσωπική επιστολή, 

υπογεγραμμένη από τον νέο Γάλλο πρόεδρο, στους εκπροσώπους  της ελίτ της Wall 

Street που συνάντησε και δήλωσε πως η νέα κυβέρνηση δεν βλέπει τον 

χρηματοοικονομικό τομέα ως αντίπαλο αλλά και πως είναι έτοιμη να κάνει ό,τι είναι 

απαραίτητο για να καταστήσει τη Γαλλία πιο ελκυστική, είτε πρόκειται για κοινωνικά 

είτε για φορολογικά θέματα . 

Νέος εργασιακός Κώδικας: Όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά ο Πρόεδρος   Macron, 

η μεταρρύθμιση του Κώδικα Εργασίας ήταν το πρώτο νομοθέτημα τη συζήτηση του 

οποίου ενέκρινε η νέα Εθνοσυνέλευση. Η προωθούμενη μεταρρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες του προγράμματος του 

Γάλλου Προέδρου θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλόγου της Κυβέρνησης με τους 

κοινωνικούς εταίρους που ξεκινά άμεσα. Στο πλαίσιο  αυτό έχουν προγραμματισθεί 

εντός του θέρους 48 συνολικά συναντήσεις με τους εκπροσώπους εργοδοτών και 

εργαζομένων. Ο MEDEF συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 εργοδοτικών οργανώσεων  

που μαζί με τα 5 συνδικάτα εργαζομένων,  συμμετέχουν στον σχετικό διάλογο. Παρά 

την έμφαση που δόθηκε στην εν λόγω μεταρρύθμιση, όπως προκύπτει από έρευνα του 

INSEE (συμμετείχαν 10.000  επιχειρήσεις), η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα στα 

τέλη Ιουνίου τ.ε., αυτή βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των ζητημάτων που 

επισημαίνουν οι γαλλικές επιχειρήσεις ως εμπόδια στην δραστηριότητά τους. 

Αυτές τοποθετούν στις τρεις πρώτες θέσεις την οικονομική αβεβαιότητα (28%), την 

δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (27%) και το υψηλό κόστος 

εργασίας (23%), το οποίο και συνδέουν κυρίως με το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών και δευτερευόντως με το ύψος των μισθών.  

Κάλεσμα για την συγκρότηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών επιστημονικών δικτύων: 

Στις 22 Μαΐου 2017, η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Γαλλίας δημοσίευσε την 

τέταρτη πρόσκληση για τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιστημονικών 

Δικτύων (M.R.S.E.I.).  Ακόμα μία πρόσκληση έχει προγραμματιστεί για το 

φθινόπωρο. 
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Το όργανο M.R.S.E.I. έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των Γάλλων 

ερευνητών στα ευρωπαϊκά προγράμματα  χρηματοδότησης, κυρίως το Horizon 2020, 

αλλά και σε διεθνή παρόμοια προγράμματα. Το 15% των προτάσεων που 

υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

Οι προτάσεις για την παρούσα πρόσκληση προορίζονται να αποτελέσουν ένα 

επιστημονικό δίκτυο που καλύπτει θέματα όλων των κλάδων και θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε ευρείας κλίμακας ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα με σημαντικό 

αντίκτυπο σε επιστημονικό, τεχνολογικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

Η ενίσχυση που λαμβάνεται, μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ κατ 'ανώτατο όριο, για περίοδο 

18 μηνών, θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά όλα τα μέσα που θα επιτρέψουν τον 

προσδιορισμό των επιστημονικών και οικονομικών συμφερόντων που θα οδηγήσουν 

στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς σχεδίου. 

Το κόστος εξόδου από την πυρηνική ενέργεια αγγίζει τα 217 δισεκατομμυρίων 

ευρώ σύμφωνα με το Ινστιτούτο Montaigne: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Ινστιτούτου, σε 13 δισ. ευρώ (από το 2018 μέχρι το 2035) ανέρχεται το κόστος για 

την προσαρμογή του δικτύου ηλεκτροδότησης στις ΑΠΕ. 

-σε 25 δισ. ευρώ ανέρχεται το κόστος αποζημίωσης για την Γαλλική Εταιρεία 

Ηλεκτρισμού (EDF). 

- προκύπτει μηδενικό κέρδος για το γαλλικό εμπορικό ισοζύγιο. 

-σε 179 δισ. ευρώ εκτιμάται το κόστος επένδυσης σε ΑΠΕ για την επαρκή 

κάλυψη των αναγκών ενέργειας. 

Επιπλέον εκφράζονται φόβοι για αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ως αποτέλεσμα της ανάγκης για παραγωγή ενέργειας, και 

αποτυχίας κάλυψης των περιβαλλοντικών στόχων της Συνόδου των 

Παρισίων.  

4. Eπιχειρηματικές ειδήσεις: 

Ελληνική συμμετοχή στην “Γιορτή του Ψωμιού” 2017: Πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι από 13 έως και 22 Μαίου 2017 η μεγάλη γιορτή της γαλλικής αρτοποιίας “Fete 
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du Pain” την οποία εγκαινίασε η Δήμαρχος του Παρισιού. Στην εφετινή εκδήλωση 

συμμετείχε για πρώτη φορά -στο πλαίσιο συμμετοχής 6 συνολικά ευρωπαϊκών 

χωρών-  Ομάδα Ελλήνων Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών, η οποία είχε 

προσκληθεί από την Γαλλική Ομοσπονδία Αρτοποιών. Το Σάββατο 20.5.2017 οι 

Έλληνες αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες παρασκεύασαν επί τόπου καθ'όλη τη διάρκεια 

της ημέρας ποικιλία αρτοσκευασμάτων με χαρακτηριστικές παραδοσιακές συνταγές 

από όλη την Ελλάδα, τα οποία παρουσίασαν και προσέφεραν στο κοινό, συναντώντας   

μεγάλο ενδιαφέρον. Η ελληνική Εθνική ομάδα, είχε την υποστήριξη της Ομοσπονδίας 

Αρτοποιών Ελλάδος  (Ο.Α.Ε.) και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών 

Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (Ο.Ε.Ζ.Ε.),αποτελούνταν από Σεφ Αρτοποιούς και 

Ζαχαροπλάστες της Μακεδονίας και της Κρήτης. 

Σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω παγετού στους αμπελώνες της Γαλλίας: 

Οι γαλλικοί αμπελώνες σε αρκετές οινοπαραγωγικές περιοχές επλήγησαν από  παγετό 

στις τέλος Απριλίου 2017. Ως αποτέλεσμα, προβλέπονται σημαντικές οικονομικές και 

εμπορικές συνέπειες, ανάλογα με τον τύπο οίνου.  Το έτος 2017 αναμένεται ως ένα 

μεταξύ των χειρότερων για τον τομέα μετά το 1991, όταν η κακοκαιρία είχε οδηγήσει 

σε μείωση της συγκομιδής κατά περίπου ένα τρίτο. Παρόλο που οι θερμοκρασίες δεν 

ήταν εξαιρετικά χαμηλές, τα αμπέλια, τα οποία ευρίσκονταν σε πιο ώριμο στάδιο 

επηρεάσθηκαν, ανάλογα και με την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην 

περιφέρεια του Μπορντό οι απώλειες υπολογίζεται να ανέλθουν σε 1-2 δισ. Ευρώ σε 

παραγωγή συνολικής αξίας τα 4 δισ. Ευρώ. Συγκεκριμένα, στο Μπορντό,  η 

συγκομιδή προβλέπεται μειωμένη κατά το ήμισυ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 

Διεπαγγελματικής Επιτροπής Οίνων Μπορντό (CIVB ), επηρεάστηκαν όλες οι ζώνες, 

με ποσοστά καταστροφής που κυμαίνονται από 20% έως 90-100% στις πιο 

εκτεθειμένες περιοχές. Εάν δεν υπάρξει αναγέννηση των αμπελώνων τον προσεχή 

Ιούνιο, η συγκομιδή προβλέπεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 2,7 εκατ. εκατόλιτρα. Οι 

αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να υπολογίζουν στις επιμέρους συμπληρωματικές 

σοδειές.  Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας  μία αύξηση των τιμών κατά 

10% έως 20% είναι δυνατή. 

Οι Γάλλοι προτιμούν τα επιδόρπια φρούτων και βιολογικών/ σπιτικών 

γαλακτοκομικών. Τα επιδόρπια κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στις διατροφικές 

συνήθειες των Γάλλων καταναλωτών ενώ  οι προτιμήσεις τους εξελίσσονται. 
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Γαλακτοβιομηχανίες, όπως η Yoplait και η Danone, δημιουργούν νέες σειρές 

προϊόντων με σκοπό την προώθηση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών εκτός των 

κυρίων γευμάτων, εκ των οποίων, ιδιαίτερη απήχηση έχουν τα γιαούρτια με φρούτα 

στους ενήλικες και οι κρέμες-επιδόρπια στα παιδιά.  Παρόλο που η Γαλλία είναι 

παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (4,5 

δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις σε μεγάλα και μεσαίου μεγέθους καταστήματα), η 

γαλλική παραγωγή γιαουρτιών και τυριών μειώθηκε κατά 6% και 8%, αντιστοίχως. 

 Η πτώση αυτή στον ενισχυμένο ανταγωνισμό των φρούτων και των πολτών 

φρούτων, καθώς και στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων βιολογικής ή τοπικής 

παραγωγής, και την έμφαση που δίνεται στα συστατικά των προϊόντων. Οι 

Γάλλοι καταναλωτές επιζητούν όλο και περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων και 

θέλουν να είναι ενήμεροι για την προέλευσή και τη σύσταση αυτών, αναζητώντας 

συγχρόνως μία καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για προϊόντα 

χαμηλών λιπαρών έχει μειωθεί λόγω της έλλειψης πυκνότητας και της δυσπιστίας 

των καταναλωτών για την ύπαρξη γλυκαντικών ουσιών σε αυτά. 

Η Total ενισχύει τη θέση της στο φυσικό αέριο οχημάτων: Η Total ανακοίνωσε 

στις αρχές Μαίου τ.ε. την εξαγορά του ολλανδικού PitPoint για την γρηγορότερη 

εξάπλωση της διανομής του φυσικού αερίου για τα οχήματα (GNV). Η 

νεοαποκτηθείσα εταιρεία έχει ήδη περίπου εκατό σταθμούς GNV και είναι παρούσα 

σε σταθμούς βιοαερίου, υδρογόνου και ηλεκτρικής φόρτισης που προορίζονται για τις 

αγορές οδικών και θαλάσσιων μεταφορών. Όπως και πέρυσι με την εξαγορά του 

προμηθευτή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού Lampiris, η Total επιταχύνει τα 

αναπτυξιακά της σχέδια σε καθαρότερες ενέργειες με «χαμηλότερες εκπομπές 

άνθρακα» από το πετρέλαιο, πραγματοποιώντας εξωτερική ανάπτυξη. Τον Μάρτιο, η 

πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την δραστηριότητα στην αγορά 

GNV στη Γαλλία - έχει ήδη 450 σταθμούς σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων εκατό 

βρίσκονται στην Ευρώπη. Αλλά ενώ σχεδιάζει να ανοίξει 200 σταθμούς στην Ευρώπη 

(συμπεριλαμβανομένων 110 στη Γαλλία) μέχρι το 2026, έχει ακόμη τη φιλοδοξία να 

αναπτύξει δίκτυο 350 σταθμών GNV στην Ευρώπη ήδη μέχρι το 2022, γεγονός που 

αναμένεται να την καταστήσει ηγέτη του συγκεκριμένου κλάδου στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η PitPoint είναι τώρα ο τρίτος φορέας 

εκμετάλλευσης του GNV στην Ευρώπη, πίσω από τη γαλλική Engie (μέσω της μάρκας 
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GNVert) και τη γερμανική εταιρεία E.ON (Gas Mobil).  Το διαδημοτικό σωματείο για 

το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια στο Ile-de-France (Sigeif) έχει επίσης 

ανοίξει σταθμούς GNV. Ενώ από την πλευρά της, και η βιομηχανία Air Liquide 

λειτουργεί περίπου εξήντα σταθμούς βιο- GNV (μέσω βιομεθανίου) στην Ευρώπη. 

Το μεγάλο πολυκατάστημα Τati σε καθεστώς πτώχευσης- Εξαγορά του από την 

Gifi: Η εταιρία Tati, που ιδρύθηκε πριν από εβδομήντα χρόνια, περιήλθε την άνοιξη 

σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας σημειώσει αύξηση του παθητικού της εντός τριών 

μηνών, κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικά έξοδα.  Στο 

πλαίσιο αυτό περίπου 1.700 θέσεις εργασίας τέθηκαν σε κίνδυνο, καθώς επίσης και η 

διάσημη επωνυμία -θυγατρική του ομίλου Eram- που πρωτοπόρησε στα εκπτωτικά 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η πτωχευτική διαδικασία αφορά, εκτός από την Tati 

(που αποκτήθηκε το 2004), και τις επωνυμίες Giga Store, Fabio Lucci και 

Degrif'Mania, συνενωμένες στον όμιλο Agora που απασχολεί 1.720 άτομα σε 140 

καταστήματα. Ο όμιλος Agora βρίσκεται στο κόκκινο για αρκετά χρόνια, με απώλειες 

που έχουν διευρυνθεί στα 65 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 346 εκατομμύρια κύκλου 

εργασιών.  

Η εξέταση των προσφορών εξαγοράς της εταιρίας είχε προγραμματισθεί για τις 29 

Μαΐου τ.ε. Προτάσεις προήλθαν  από την Gifi, το La Foir'Fouille, το Centrakor, το 

Stokomani  και  ξένες εταιρείες. Η προσφορά της Gifi που τελικώς προκρίθηκε, 

διατηρεί το σήμα της Tati,  και προτιμάται από τους εργαζόμενους.  Αυτή ήταν και η 

μεγαλύτερη προσφορά, καθώς θα συνεχίσει να απασχολεί το 85% των εργαζομενων  

σε 100-120 καταστήματα, ενώ προβλέπει και σχέδιο επένδυσης ύψους 70 εκατ. Ευρώ.  

Οι γαλλικές εταιρείες ειδών πολυτελείας αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο 

των πωλήσεων του χώρου, σύμφωνα με μελέτη της Deloitte: Τρεις γαλλικές 

εταιρείες βρίσκονται στις κορυφαίες 10 ειδών πολυτελείας του κόσμου, υπό την 

ηγεσία της LVMH, η οποία προηγείται της Richemont και της Estée Lauder της 

Ελβετίας. 

Η ανωτέρω κατάταξη έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015. Ωστόσο, η 

συγχώνευση της Coty και της Procter & Gamble, στα τέλη του 2016 ή αυτή της Essilor 

και της Luxottica, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα. 
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Μεταξύ των υπόλοιπων γαλλικών εταιρειών που παρουσιάζουν την ισχυρότερη 

ανάπτυξη, η Kering ανέβηκε από την 6η στην 5η θέση, ενώ και η L'Oréal κέρδισε 

επίσης μια θέση (7η) ενισχυμένη από τις εξαγορές της. Η Hermès βρίσκεται στο 

κατώφλι αυτής της ελίτ, τοποθετημένη στην 12η θέση. Οι γαλλικές εταιρείες 

αντιπροσώπευαν το 23,9% των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι LVMH, Kering και 

L'Oréal αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα αυτού του ποσοστού.  

Συνολικά, όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, η Ιταλία είναι η χώρα με τις 

περισσότερες παρουσίες στο Top 100, με 26 εταιρείες εισηγμένες έναντι 10 γαλλικών. 

Οι κινεζικές εταιρείες είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται κατά 2,4%, ως 

αποτέλεσμα του ισχυρού δολαρίου, ενώ και οι αμερικανικές ονομασίες είδαν μία 

πτώση 0,3% εξαιτίας της νομισματικής ισοτιμίας. 

Η SNCF θα πωλήσει τις επιχειρήσεις logistics που διαθέτει στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας: Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν  στον τύπο, η 

κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Γαλλίας (SNCF) ξεκινά αποκλειστικές 

διαπραγματεύσεις για την πώληση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον όμιλο CAT, 

μια πρώην θυγατρική της Renault, τώρα ανεξάρτητη . Η SNCF θα πωλήσει την 

θυγατρική της STVA -τμήμα του υποκαταστήματος Logistics της SNCF- που 

ειδικεύεται στα logistics στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με 

στοιχεία, η εταιρεία προετοιμάζεται να ξεκινήσει άμεσα αποκλειστικές 

διαπραγματεύσεις για την πώληση αυτής της δραστηριότητας - η οποία αποτελεί -  μια 

πρώην θυγατρική της Renault,. 

Η STVA(Société de Transport de Véhicules Automobiles) δημιουργήθηκε από την 

εθνική εταιρεία το 1950 και απασχολεί 2.100 εργαζόμενους, από τους οποίους 1.000 

είναι στη Γαλλία, με κύκλο εργασιών μόλις 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεταφορά 

αυτοκινήτων σιδηροδρομικώς, που αποτελεί το πρώτο της αντικείμενο 

δραστηριοποίησης, αντιπροσωπεύει πλέον μόνο το 25% της οικονομικής της 

δραστηριότητας, πίσω από τη διαχείριση των πλατφορμών και, κυρίως, από τις οδικές 

μεταφορές. Η STVA έχει υποφέρει από το 2008 από τη μεταφορά μέρους των 

εργοστασίων αυτοκινήτων στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και από την πτώση των 

πωλήσεων αυτοκινήτων από το 2008 έως το 2012, η οποία οδήγησε σε κατακόρυφη 

πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Η άφιξη νέας διοίκησης στο τέλος 
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του 2014 επανατοποθέτησε την εταιρεία στην αγορά του μεταχειρισμένου οχήματος 

και το 2016 η STVA επέστρεψε στην κερδοφορία. Ωστόσο, η βιωσιμότητα της 

ανάκαμψής της απαιτεί επενδύσεις που η SNCF δεν είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει.  Στον  εν λόγω τομέα που κυριαρχείται από την Gefco,  πρώην 

θυγατρική της PSA που ελέγχεται από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους, και την γαλλική 

CAT, έχει αρχίσει να διαγράφεται ένα κύμα συγχωνεύσεων για την επίτευξη κρίσιμης 

μάζας. 

5. Πραγματοποιηθείσες Εκδηλώσεις με συμμετοχή του Γραφείου 

ΟΕΥ Παρισίων: 

  

A. Το Γραφείο μας συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές ενημερωτικές 

συναντήσεις που διοργανώνει το εδώ υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει 

των Συμβουλίων Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin). 

Ακόμη, συμμετέχει στις τακτικές προπαρασκευαστικές ενημερωτικές συναντήσεις που 

διοργανώνει το εδώ υπουργείο Γεωργίας, ενόψει των Συμβουλίων Υπουργών 

Γεωργίας και Αλιείας (AGRI-PECHE) και σε συναντήσεις με Γαλλικούς φορείς, 

υπουργεία, συνδέσμους, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, ερευνητικά 

ινστιτούτα κ.α. που οργανώνει  η άτυπη ομάδα  Amicale αγροτικών Ακολούθων των 

εδώ Πρεσβειών και η άτυπη ομάδα  Amicale των επιστημονικών -τεχνολογικών 

Ακολούθων. 

 

B. Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στη Γαλλία: 

• Διεθνής έκθεση Paris HealthCare Week (Παρίσι, Porte de Versailles, 16-

18.05.2017).  Η εν λόγω έκθεση αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης των 

παρόχων υπηρεσιών Υγείας (νοσοκομείων, χώρων φιλοξενίας/φροντίδας 

ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, κέντρων αποκατάστασης, ευζωίας κ.α.) τόσο 

του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, από όλη τη Γαλλία. Τελεί δε υπό την 

αιγίδα της Ομοσπονδίας Νοσοκομείων Γαλλίας (FHF). Τη διοργάνωση 

επισκέφθηκε η υπογράφουσα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' και η κα Α. Δροσοπούλου, 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄. 
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• Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας «VivaTech» Παρίσι, Porte de Versailles, 15-

17.06.2017. Aποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας που 

απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) και αποτελεί σημείο 

αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία στην Γαλλία.  Εφέτος, η 

VivaTech υποδέχθηκε άνω των 68.000 συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων 6.000 επιχειρήσεων-start-ups, 1.500 επενδυτών και 500 

ομιλητών-εκπροσώπων σημαντικών επιχειρήσεων του τομέα. Ως προς την 

ελληνική παρουσία επισημαίνουμε την ομιλία του υπεύθυνου δράσεων του Μη 

Κυβερνητικού Οργανισμού «Elpida Home»,κ. Joel Hernandez.  

 

• Διεθνής έκθεση Οίνου και Ποτών VINEXPO, Bordeaux, 18-21 Ιουνίου 2017. 

Στην εν λόγω έκθεση συμμετείχαν 8 ελληνικές επιχειρήσεις, με εθνικό περίπτερο 

που διοργάνωσε το Enterprise Greece.   

 

• 52η  Διεθνής Έκθεση «Paris Air Show» Παρίσι, Le Bourget, 19-25.06.2017. 

Συνολικά 2.318 εκθέτες από 48 χώρες συμμετείχαν στην έκθεση και 142.000 

επισκέπτες επαγγελματίες στον χώρο έδωσαν το παρόν, ενώ το διάστημα 23-25 

Ιουνίου, οπότε και η έκθεση ήταν ανοιχτή στο κοινό, υπήρξαν 180.000 

επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε η 

ελληνική εταιρία ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.), καθώς και οι 

γαλλικές εταιρείες Thales και Safran, οι οποίες διαθέτουν θυγατρικές στην 

χώρα μας. Τη διοργάνωση επισκέφθηκε η υπογράφουσα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

και η κα Α. Δροσοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄. 

 

Ιστοσελίδα Γραφείου: Κατά το β΄ τρίμηνο 2017 το Γραφείο ανήρτησε στην 

ιστοσελίδα του www.agora.mfa.gr/fr61 χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την εδώ 

δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, κατόπιν σχετικής έρευνας που 

πραγματοποίησε.  
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εκθέσεις) 

 

• Διεθνής έκθεση εσωτερικής διακόσμησης κατοικιών MAISON & OBJET , 

Παρίσι, 08-12.09.2017. Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website : 

www.maison-objet.com 

• Διεθνής έκθεση οπτικών SILMO, Παρίσι, 06-09.19.2017. Πραγματοποιείται 

ετησίως. Website :  www.silmoparis.com/ 

•  Διεθνής έκθεση κοσμημάτων BIJORHCA, Παρίσι, 08-11.09.2017. 

Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website :  www.bijorhca.com/ 

• Διεθνής έκθεση ετοίμων ενδυμάτων WHO'S NEXT, Παρίσι, 08-11.09.2017. 

Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website : www.whosnext-tradeshow.com  

• Διεθνής έκθεση Ιστιοπλοΐας CANNES YACHTING FESTIVAL, Κάννες, 

12-17.09.2017. Πραγματοποιείται ετησίως. Website :  

www.cannesyachtingfestival.com  

• Επαγγελματική έκθεση  μόδας και υφασμάτων ένδυσης PREMIERE 

VISION, Παρίσι, 19-21.09.2017. Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website : 

www.premierevision.com    

• Διεθνής έκθεση κτηνοτροφίας SPACE, Rennes, 12-15.09.2017. 

Πραγματοποιείται ετησίως. Website : www.space.fr/ 

• Διεθνή Έκθεση ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητα Cannes International 

Emigration & Luxury, Κάννες, 26-27.10.2017.  

Website : https://www.facebook.com/cielp.expo/  

• Διεθνής έκθεση τουρισμού IFTM - TOP RESA, Παρίσι, 26-29.09.2017. 

Πραγματοποιείται ετησίως. Website :  www.iftm.fr/  

• Διεθνής έκθεση καινοτόμων κατασκευών και αρχιτεκτονικής BATIMAT, 

Παρίσι, 6-10.11.2017. Πραγματοποιείται κάθε 2 έτη. Website :  

www.batimat.com 

• Διεθνής έκθεση Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Προκλήσεων 

POLLUTEC HORIZONS, Παρίσι, 11-12.2018 Πραγματοποιείται ετησίως. 

Website :  www.pollutec.com 
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