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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 

Αριθμός 3 (29/1 - 11/2/2015) 

 

1 Οικονομικοί Δείκτες 2. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 

 - Προβλέψεις Ευρ.Επιτροπής  - Προτάσεις για δανειολήπτες 

CHF 

 - Ανεργία 

- Δημοσιονομικό Έλλειμμα 2014 

 - Συμμετοχή σε πρόγραμμα 

COSME 

- Ευρ.Χρηματοδοτήσεις, 

Μεταφορές 

- Αυτοκινητοβιομηχανία 

-Επιπλοποιϊα 

-Κλάδος Ένδυσης/Υφασμάτων 

-Αμοιβές Εργαζομένων 

-Βαρσοβία, κόστος διαβίωσης 

 

3 Ενέργεια 4. Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 - Ενεργειακή εξάρτηση Πολωνίας  - Νέο Data Center 

 - Σχιστολιθικό Αέριο, Αποχώρηση 

Chevron 

 - Πρόστιμα σε Bombardier, Thales 

   - Eurolot 

    

   Τρέχουσα ισοτιμία Ζλότυ-Ευρώ: 

   PLN 4,20 / EUR 1 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

http://www.agora.mfa.gr/pl101
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
http://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce
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Παντελής Γιαννούλης 
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1.Οικονομικοί Δείκτες 

Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Σύμφωνα με επικαιροποιημένες 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

πολωνικό ΑΕΠ θα μεγεθυνθεί κατά 3,2% το 

2015 (σε προηγούμενη πρόβλεψη γινόταν 

λόγος για 2,8%) και κατά 3,4% το 2016. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί στο 

2,9% του ΑΕΠ το 2015 και στο 2,7% το 2016, 

από 3,6% το 2014. 

 

Ανεργία 

Σύμφωνα με την Eurostat, τον Δεκέμβριο 

του 2014 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε 

στο 8,0% από 8,2% τον Νοέμβριο του ίδιου 

έτους. Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 

Στατιστική Υπηρεσία (GUS), που 

χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία 

υπολογισμού, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 

11,5% και 11,4%.  

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 2014 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που 

δημοσιοποίησε η Υφυπουργός 

Οικονομικών Hanna Majszczyk, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 ήταν 

μικρότερο από 30 δισ. Ζλότυ, έναντι 

προϋπολογισθέντος ελλείμματος 47,5 δισ. 

Ζλότυ. Η διαφορά μεταξύ της 

προϋπολογισθείσας αξίας και της τελικής 

αξίας του ελλείμματος αποδίδεται στην 

αύξηση των εσόδων κατά 5 δισ. και στη 

μείωση των δαπανών κατά 12 δισ. Ζλότυ. 

 

2. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  

Προτάσεις KNF για την ανακούφιση των 

δανειοληπτών CHF 

Ο επικεφαλής της Αρχής 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας KNF κ. 

Andrzej Jakubiak παρουσίασε σχέδιο 

ελάφρυνσης των Πολωνών δανειοληπτών 

που επλήγησαν από την πρόσφατη 

αιφνιδιαστική μεταβολή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ελβετικού 

Φράγκου (CHF) με το Ευρώ (EUR) και το 

Ζλότυ (PLN). Η πρόταση της KNF 

περιλαμβάνει τη μετατροπή των 

δανείων CHF σε δάνεια PLN και 

συγκεκριμένα σε δύο χρέη: το πρώτο 

(ενυπόθηκο) θα αντιστοιχεί στην αξία 

του δανείου σε Ζλότυ την ημέρα που 

χορηγήθηκε, ενώ το δεύτερο θα 

αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της 

αξίας του πρώτου και της αξίας που 

προκύπτει από τη μετατροπή με βάση 

την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία 

του CHF. Η μισή διαφορά του δεύτερου 

χρέους θα πληρώνεται από τον 

δανειολήπτη, ενώ η άλλη μισή διαφορά 

θα ακυρώνεται. Η μετατροπή θα 

πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση 

και θα προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη 

τόσο της τράπεζας όσο και του 

δανειολήπτη. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς της KNF, το ετήσιο κόστος 

της πρωτοβουλίας για τον τραπεζικό 

τομέα θα ανέλθει στα 1,2 δισ. Ζλότυ για 

μια περίοδο 20-25 ετών. 

 

Συμμετοχή στο Ευρ. Πρόγραμμα 

COSME 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του 

Π/Υπουργείου Οικονομίας, 

αποφασίσθηκε η συμμετοχή της 

Πολωνίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

υποστήριξης ΜΜΕπιχειρήσεων, COSME 

(Competitiveness of Enterprises and Small 

and Medium-sized Enterprises), 

πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, 

μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο 

και υπηρεσιών 

ενημέρωσης/πληροφόρησης, σε 

συνεργασία με το ‘’Enterprise Europe 

Network’’. 

Το πρόγραμμα COSME, έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 2,3 δισ.Ευρώ, αφορά 

στην περίοδο 2014-2020, η συμμετοχή της 

Πολωνίας εκτιμάται στα 70 εκ. ζλότυ 

(περίπου 18 εκ.Ευρώ), ενώ πέραν του 

Π/Υπουργείου Οικονομίας η συμμετοχή 

στο πρόγραμμα, θα επιβλέπεται και από 

../ec.europa.eu/eurostat
../stat.gov.pl
../stat.gov.pl
http://www.knf.gov.pl/
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την Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης 

Επιχειρήσεων –PARP-. 

Τέλος σημειώνεται, ότι από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής :  

1. αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του 

COSME είναι η EASME -Executive 

Agency for Small and Medium-sized 

Enterprises-, ενώ όσον αφορά στο 

χρηματοδοτικό σκέλος αρμόδιος 

Φορέας είναι το EIF -European 

Investment Fund-. 

2. ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε 

συνεργίες προγραμμάτων του 

COSME με συναφή προγράμματα 

δράσεων του ‘’Horizon 2020’’, του 

‘’Partnership Instrument’’ και του 

ESIF  

- European Structural and Investment 

Funds-. 

 

 

Ευρωπ. Χρηματοδοτήσεις: Μεταφορές 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη 

χρηματοδότηση – με πόρους του Ταμείου 

Συνοχής – πέντε σημαντικών έργων 

αναβάθμισης των παρεχoμένων 

υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών σε 

Βαρσοβία, Lodz, Szczecin και Poznan. Η 

χρηματοδότηση θα ανέλθει στα 293 εκ. 

Ευρώ. Στόχος των επενδύσεων είναι ο 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

δημοσίων συγκοινωνιών, έτσι ώστε αυτά 

να γίνουν αειφορικά και φιλικότερα προς 

το περιβάλλον και έτσι ώστε να 

βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης των 

επιβατών. Οι πόροι θα εκταμιευτούν μέσω 

του πολωνικού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές & Περιβάλλον» 

(άξονας προτεραιότητας «Μεταφορές 

φιλικές προς το Περιβάλλον»), ενώ τα 

σχέδια υλοποίησης των έργων θα λάβουν 

την οριστική τους μορφή μέχρι το τέλος του 

τ.έ.. 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου 

ερευνών αγοράς του κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Samar, η 

πολωνική παραγωγή αυτοκινήτων του 

μηνός Δεκεμβρίου του 2014 αυξήθηκε 

κατά 21,0% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

του 2013, ανερχόμενη στα 39.957 

επιβατικά οχήματα και vans. Στο σύνολο 

του 2014, η παραγωγή ανήλθε στα 

578.311 οχήματα και ήταν αυξημένη 

κατά 0,56% σε σύγκριση με το 2013. 

 

Επιπλοποιία 

Σύμφωνα με στοιχεία του Πολωνικού 

Επιμελητηρίου Επιπλοποιίας για το 2014, 

η αξία των πολωνικών εξαγωγών 

επίπλων ξεπέρασε τα 8 δισ. Ευρώ, ενώ ο 

κύριος όγκος των εξαγωγών κατέληξε 

στη Γερμανία. Η Πολωνία είναι ο 4ος 

μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο 7ος 

μεγαλύτερος παραγωγός επίπλων 

διεθνώς. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση 

που καταγράφηκε στις πολωνικές 

εξαγωγές σε χώρες όπως η Τσεχία και η 

Γαλλία. Το 2013 δραστηριοποιούνταν 

στον εγχώριο κλάδο επιπλοποιίας 

περίπου 24.000 επιχειρήσεις, εκ των 

οποίων περίπου 100 απασχολούσαν 

περισσότερους από 250 εργαζομένους. 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 

υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις σε 

επίπεδο συναλλαγματικής ισοτιμίας και 

οικονομικής σταθερότητας στην 

Ευρώπη, οι φετινές εξαγωγές εκτιμάται 

ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 

10%. 

 

Κλάδος Ένδυσης/Υφασμάτων 

Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 

Στατιστική Υπηρεσία (GUS), στα τρία 

πρώτα τρίμηνα του 2014 η παραγωγή του 

πολωνικού κλάδου ένδυσης και 

υφασμάτων αυξήθηκε κατά 10,6%. Το 

56% της πολωνικής παραγωγής 

υφασμάτων και το 46% της παραγωγής 

ενδυμάτων εξάγεται. Σύμφωνα με την 

http://www.samar.pl/
../www.oigpm.org.pl
../www.oigpm.org.pl
../stat.gov.pl
../stat.gov.pl
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Eurostat, στην Πολωνία εδρεύει το 7,5% των 

συνολικά 174.000 εταιρειών του κλάδου 

στην ΕΕ. Έτσι, η Πολωνία φιλοξενεί τις 

περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην 

ΕΕ, μετά από την Ιταλία (21%). Σύμφωνα 

με στοιχεία της ομοσπονδίας των 

εργοδοτών του κλάδου (PIOT), το 2014 ο 

κλάδος απασχολούσε 117.000 

εργαζομένους (+5%). Όσον αφορά στις 

πωλήσεις, το 2013 αντιστοιχούσε στην 

Πολωνία το 2,3% (8η) των συνολικών 

πωλήσεων των 28 χωρών της ΕΕ (144,1 δισ. 

Ευρώ), ενώ ως προς τις επενδύσεις στον 

συγκεκριμένο τομέα, στην Πολωνία 

αντιστοιχεί το 2,5% (6η) των συνολικών 

επενδύσεων των 28 χωρών της ΕΕ (3,5 δισ. 

Ευρώ). 

 

Αμοιβές εργαζομένων 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 

τομέα του ανθρώπινου δυναμικού Sedlak & 

Sedlak, που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο 

wynagrodzenia.pl, οι ξένες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην Πολωνία αμείβουν τους 

εργαζομένους τους καλύτερα από ότι οι 

πολωνικές επιχειρήσεις. Με βάση τα 

στοιχεία του 2014, οι αμοιβές των 

πολωνικών επιχειρήσεων ήταν κατά μέσο 

όρο 40% χαμηλότερες εκείνων των ξένων 

επιχειρήσεων. Για το 50% των εργαζομένων 

των πολωνικών επιχειρήσεων, οι μικτές 

αποδοχές δεν ξεπερνούν τα 3.500 Ζλότυ, 

ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην περίπτωση 

των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στη χώρα είναι 5.833 Ζλότυ. Ως προς τη 

γεωγραφική διασπορά των υψηλών 

αμοιβών, σημειώνεται ότι οι υψηλότερα 

αμειβόμενοι εργαζόμενοι ξένων 

επιχειρήσεων στην Πολωνία εντοπίζονται 

στις περιφέρειες Mazowieckie (πρωτεύουσα 

Βαρσοβία), Malopolskie (Κρακοβία), 

Pomorskie (Γκντανσκ) και Dolnoslaskie 

(Βρότσλαβ). 

 

Βαρσοβία: Κόστος διαβίωσης της 

“Generation Y“ 

Σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη 

“Generation Y Cost Of Living Index”, στο 

πλαίσιο του οποίου κατατάσσονται 

είκοσι πόλεις με βάση το τμήμα του 

εισοδήματος που έχουν τη δυνατότητα 

να αποταμιεύσουν νέοι εργαζόμενοι 

απόφοιτοι πανεπιστημίων, η Βαρσοβία 

καταλαμβάνει τη 19η θέση. Την έρευνα 

επιμελήθηκε η συμβουλευτική εταιρεία 

Knight Frank. Για την τελική κατάταξη 

ελήφθησαν υπ’ όψιν μεταβλητές όπως ο 

εισαγωγικός μισθός των πτυχιούχων, το 

κόστος του ενοικίου, των υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας και των τροφίμων. Στην 

πρώτη θέση της κατάταξης συναντά 

κανείς την Φρανκφούρτη, όπου οι νέοι 

(πτυχιούχοι) εργαζόμενοι μπορούν να 

αποταμιεύουν έως και 60% του 

εισοδήματός τους στο τέλος κάθε μήνα. 

Ακολουθούν το Βερολίνο και η Πόλη του 

Μεξικού. Στη Βαρσοβία (19η), οι 

αντίστοιχοι εργαζόμενοι δαπανούν 

μηνιαίως περισσότερα από όσα 

εισπράττουν ως αμοιβή. Σύμφωνα με 

στοιχεία του πολωνικού Εθνικού 

Μητρώου Οφειλετών, αποταμιεύσεις 

διαθέτει το 47% των Πολωνών νέων, 

αλλά μόνο το 18% αυτών θα μπορούσε 

να συντηρηθεί από τις αποταμιεύσεις 

του για αρκετούς μήνες σε περίπτωση 

απόλυσης. 

 

3. Ενέργεια 

 

Ενεργειακή εξάρτηση Πολωνίας 

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2013 

περίπου το 25% της πολωνικής 

οικονομίας ήταν εξαρτημένο από 

εισαγωγές ενέργειας. Στη σχετική 

κατάταξη των κρατών μελών της ΕΕ, της 

Πολωνίας προηγούνται η Εσθονία 

(11,9%), η Δανία (12,3%) και η Ρουμανία 

(18,6%), ενώ ως οι πλέον εξαρτημένες 

από εισαγωγές ενέργειας εμφανίζονται 

../ec.europa.eu/eurostat
http://www.textiles.pl/
http://sedlak.pl/en/
http://sedlak.pl/en/
http://www.wynagrodzenia.pl/
http://www.knightfrank.com/global-cities-index-2015/specials/rental-affordability/#sthash.9OSQaW4u.dpbs
http://www.knightfrank.com/
http://www2.krd.pl/
http://www2.krd.pl/
../ec.europa.eu/eurostat
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η Μάλτα (104%), το Λουξεμβούργο (96,9%), 

η Κύπρος (96,4%) και η Ιρλανδία (89,1%). Η 

Πολωνία καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

(μεταξύ των κ-μ της ΕΕ) όσον αφορά στη 

χρήση στερεών καυσίμων (80,5%).  

 

 

 

Σχιστολιθικό αέριο: Αποχώρηση Chevron 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της 

εταιρείας, η αμερικανική Chevron 

αποφάσισε να εγκαταλείψει τις 

προσπάθειές της για τον εντοπισμό και την 

εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου στην 

Πολωνία, καθώς οι ευκαιρίες που 

υπάρχουν στην συγκεκριμένη επικράτεια 

δεν θεωρούνται πλέον ανταγωνιστικές σε 

σχέση με άλλες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι το πολωνικό Υπουργείο 

Περιβάλλοντος χορήγησε τα τελευταία 

χρόνια περισσότερες από εκατό άδειες για 

την εξερεύνηση κοιτασμάτων μη 

συμβατικών μορφών αερίου στη χώρα. Οι 

άδειες χορηγήθηκαν σε αρκετές εταιρείες, 

μεταξύ των οποίων οι Chevron, PGNiG, 

Lotos και Orlen Upstream, ενώ εταιρείες 

όπως οι Exxon Mobil, Total και Marathon Oil 

έχουν ήδη διακόψει τις έρευνές τους, 

επιλέγοντας να αποχωρήσουν. Σε σχετικό 

σχόλιό του, ο Υπουργός Οικονομίας Janusz 

Piechocinski απέδωσε την απόφαση της 

Chevron στη μείωση της τιμής του 

πετρελαίου διεθνώς, ενώ η Πολωνή 

Πρωθυπουργός  Ewa Kopacz δήλωσε ότι οι 

γεωτρήσεις σχιστολιθικού αερίου θα 

συνεχιστούν, παρά την απόφαση της 

αμερικανικής επιχείρησης. Μέχρι στιγμής 

έχουν διανοιχθεί στην Πολωνία 68 

ερευνητικές γεωτρήσεις αλλά καμία δεν 

έχει περάσει στο στάδιο της παραγωγής, εν 

μέρει λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των πολωνικών 

σχιστόλιθων, που καθιστούν την 

αξιοποίηση των κοιτασμάτων δυσκολότερη 

σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με 

απόψεις εγχώριων ειδικών, ίσως να 

ενδείκνυται η διαμόρφωση 

μεμονωμένων ζωνών παραγωγής, αντί 

για την αξιοποίηση ενός ενιαίου 

κοιτάσματος, όπως σχεδιαζόταν αρχικά. 

 

4. Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Νέο Data Center 

Στο Poznan δημιουργείται το μεγαλύτερο 

πολωνικό κέντρο δεδομένων (data 

center), επιφάνειας 6.300 τ.μ. και με 

δυνατότητα στέγασης 100.000 

εξυπηρετητών (servers). Αναμένεται να 

λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2016, ενώ η 

κατασκευή των κτηριακών 

εγκαταστάσεων θα στοιχίσει 102 εκ. 

Ζλότυ, το 1/3 των οποίων θα καλυφθεί 

με χρηματοδότηση που θα προέλθει από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Ειδικός εξοπλισμός θα 

επιτρέπει την επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων (π.χ. χρηματοοικονομικών ή 

ιατρικών). Το κέντρο θα διαθέτει δύο 

ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, 

δυναμικότητας 14 MW, ενώ το κτήριο θα 

είναι ενισχυμένο προκειμένου να είναι 

ανθεκτικό σε διάφορους κινδύνους. Για 

την κατασκευή, που θα ανταποκρίνεται 

στις προδιαγραφές του προτύπου TIER 

IV, θα χρειαστούν 30.000 τόνοι 

σκυροδέματος και 1.000 τόνοι χάλυβα. 

Ιδιοκτήτης του κέντρου θα είναι η 

εταιρεία Beyond.pl, συμφερόντων – 

μεταξύ άλλων και – του Πολωνού 

επιχειρηματία Sebastian Kulczyk, υιού 

του μεγιστάνα των επιχειρήσεων Jan 

Kulczyk. Σημειώνεται ότι η αξία της 

εγχώριας αγοράς κέντρων δεδομένων 

ανήλθε το 2013 στο 1 δισ. Ζλότυ. 

  

Πρόστιμα σε Bombardier και Thales 

Η πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού & 

Προστασίας Καταναλωτή UOKiK 

επέβαλε πρόστιμα στην καναδική 

http://www.chevron.pl/
http://www.chevron.pl/
../en.pgnig.pl/
http://www.lotos.pl/
http://www.orlenupstream.pl/
../corporate.exxonmobil.com/
http://www.total.com/
http://www.marathon.com/
http://beyond.pl/en/
http://www.uokik.gov.pl/
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επιχείρηση Bombardier και στη γαλλική 

Thales. Στην περίπτωση της Bombardier, 

μεγαλύτερη επενδύτρια του κλάδου 

διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών στην 

Πολωνία, το πρόστιμο ήταν 4,2 εκ. Ζλότυ 

ενώ στην περίπτωση της Thales (μεταξύ 

άλλων και χερσαίες μεταφορές) ήταν 

759.000 Ζλότυ. Οι εταιρείες ελέγχθηκαν – 

για τη σύναψη αντιανταγωνιστικών 

συμφωνιών – στο πλαίσιο της εξέτασης 

των διαδικασιών διενέργειας ενός δημόσιου 

διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό του 

σιδηροδρομικού δικτύου που ενώνει το 

αεροδρόμιο Okęcie της Βαρσοβίας και την 

πόλη Radom το 2011. Η αξία της σύμβασης 

ξεπερνούσε τα 500 εκ. Ζλότυ.  

 

Eurolot  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της 

επιχείρησης, η αεροπορική εταιρεία Eurolot 

πρόκειται να διακόψει την παροχή 

πτητικού έργου στα τέλη Μαρτίου τ.έ..  

Συνιδιοκτήτες της Eurolot είναι το 

πολωνικό Υπουργείο Θησαυροφυλακίου 

(62,1%) και η Silesia Financial Society 

(37,9%). Η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα 

εδώ και αρκετά έτη και γι’ αυτόν τον λόγο 

βαίνει προς εκκαθάριση. Οι επιβάτες με 

κρατήσεις εισιτηρίων πέραν της 31ης 

Μαρτίου τ.έ. θα αποζημιωθούν με 

επιστροφή χρημάτων ή νέα εισιτήρια 

άλλων εταιρειών. Τα 10 αεροσκάφη 

Bombardier Q400 που ανήκουν σήμερα 

στην επιχείρηση θα ενταχθούν στον στόλο 

της κρατικής LOT. Η Eurolot ιδρύθηκε το 

1996. Αρχικά εκτελούσε πτήσεις charter, 

ενώ από το 2011 πραγματοποιούσε επίσης 

τακτικές πτήσεις εντός ενός δικτύου 

περιφερειακής εμβέλειας. 

 

http://www.bombardier.com/
https://www.thalesgroup.com/
http://eurolot.com/
http://www.msp.gov.pl/
http://www.tfsilesia.pl/
http://www.lot.com/

