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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας Καναδά 

Κατά την παρουσίαση της τελευταίας 
Έκθεσης Νομισματικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, που 
δημοσιεύθηκε στις 26.01.2022, ο Διοικητής, 
κ. Tiff Macklem, εστίασε σε τρία θέματα: 

α) Τα έκτακτα νομισματικά μέτρα που ήταν 
απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομίας εν 
μέσω πανδημίας δεν απαιτούνται πλέον και 
έχουν λήξει.  

β) Τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν, για 
να μετριαστεί η αύξηση των δαπανών και να 
επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο. 

γ) Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά 
δεσμεύεται να ελέγξει τις πληθωριστικές 
πιέσεις και να επαναφέρει τον πληθωρισμό 
στο επιθυμητό επίπεδο, ήτοι 2%. Προς το 
παρόν, οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών 
και των υπηρεσιών ακολουθούν ανοδική 
πορεία, με αποτέλεσμα ο μέσος Καναδός να 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Οι τιμές 
στα τρόφιμα, τη βενζίνη και τη στέγαση έχουν 
αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι συνήθως. Κατά το 
α΄ εξάμηνο του 2022 αναμένεται να 
παραμείνει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%, 
ενώ, στη συνέχεια, θα αρχίσει να υποχωρεί. 

Τα προβλήματα στην παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού, οι αυξήσεις στις τιμές των 
γεωργικών προϊόντων που σχετίζονται με τις 
καιρικές συνθήκες και οι υψηλές τιμές των 
προϊόντων ενέργειας έχουν ασκήσει ανοδική 
πίεση στον πληθωρισμό στον Καναδά, τάση 
που, όπως προελέχθη, αναμένεται να 
συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες. Κατά 
το β΄ εξάμηνο του 2022, εκτιμάται ότι οι εν 
λόγω πιέσεις θα υποχωρήσουν και ο 
πληθωρισμός θα μειωθεί σχετικά γρήγορα σε 
περίπου 3% μέχρι το τέλος του έτους. 
Επιπλέον, αναμένεται ότι η ζήτηση θα 
μετριαστεί και η προσφορά θα αυξηθεί, καθώς 

θα βελτιώνεται η παραγωγικότητα. 
Ακολούθως, θα αμβλυνθούν οι πληθωριστικές 
πιέσεις και ο εν λόγω δείκτης θα επανέλθει 
σταδιακά κοντά στον στόχο του 2% για το 
2023 και το 2024. 

Ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης της 
καναδικής οικονομίας, επισημάνθηκε από τον 
κ. Macklem ότι, κατά το β΄ εξάμηνο του 2021, 
ήταν πιο ισχυρός από ό,τι είχε προβλεφθεί. 
Ωστόσο, με την ταχεία εξάπλωση της 
μετάλλαξης Όμικρον, η ανάπτυξη κατά το α΄ 
τρίμηνο τ.έ. αναμένεται να είναι μέτρια. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας 
προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4% ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, κατά το 2022 και 3,5% 
κατά το 2023, καθώς οι καταναλωτικές 
δαπάνες για υπηρεσίες ανακάμπτουν και οι 
επιχειρηματικές επενδύσεις και οι εξαγωγές 
παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη. 

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι 
διαθέσιμο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο: https://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2022/01/mpr-2022-01-26.pdf  

(https://www.bankofcanada.ca/2022/01/mp
r-2022-01-26/). 
 
2. Βασικό επιτόκιο  

Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά 
ανακοίνωσε τη διατήρηση του βασικού 
επιτοκίου στο 0,25%, ενώ αναμένεται αύξησή 
του κατά το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του Διοικητή, κ. Tiff Macklem, η 
αύξηση του βασικού επιτοκίου δεν κρίθηκε 
σκόπιμη κατά την παρούσα συγκυρία. Αν και 
η καναδική οικονομία παρουσίασε ισχυρή 
δυναμική τους προηγούμενους μήνες, η άφιξη 
της μετάλλαξης Όμικρον επιβραδύνει την 
οικονομική δραστηριότητα κατά το α΄ τρίμηνο 
του 2022.  

  

3. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Δεκέμβριο 
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2021, ο ρυθμός πληθωρισμού έφτασε σε 
υψηλό τριών δεκαετιών.  Ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 
4,8% τον Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, 
καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό από τον 
Σεπτέμβριο του 1991. Τη μεγαλύτερη αύξηση 
σημείωσαν οι τιμές τροφίμων (+5,7%) και 
κατοικιών (+9,3%), σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2020. 

Εν τω μεταξύ, οι παραγωγοί τροφίμων του 
Καναδά μειώνουν την παραγωγική τους 
ικανότητα και επικεντρώνονται σε βασικά 
προϊόντα, καθώς αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
εργατικού δυναμικού και συμφόρηση στην 
αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς, προς το παρόν, 
προοπτική αναστροφής της κατάστασης.  

 

4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά  

 
Πληθυσμός 
38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρώσαντες Θάνατοι 

Καναδάς 

29.12.2021 2.102.470 1.864.799 30.253 

31.01.2022 3.055.826 2.812.278 33.873 

Οντάριο 

29.12.2021 725.841 638.678 10.171 

31.01.2022 1.033.294 976.987 11.444 

Κεμπέκ 

29.12.2021 572.419 482.502 11.702 

31.01.2022 861.891 808.469 13.223 

Βρετανική Κολομβία 

29.12.2021 246.671 227.780 2.419 

31.01.2022 324.615 293.124 2.616 

Αλμπέρτα 

29.12.2021 357.623 336.917 3.310 

31.01.2022 493.973 452.939 3.566 

Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 

Κατά τον Ιανουάριο 2022, σημειώθηκε 
πρωτοφανής αύξηση των κρουσμάτων κατά 
45,34% έναντι 17,29% τον Δεκέμβριο 2021, 
ενώ έχουν επιβεβαιωθεί δεκάδες κρούσματα της 
υπομετάλλαξης όμικρον.  

Εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα 
που είχαν ληφθεί τον Δεκέμβριο 2021 για τους 
ταξιδιώτες που φθάνουν στον Καναδά 
(https://www.cbsa-
asfc.gc.ca/services/covid/menu-eng.html).  

Την 17η Ιανουαρίου τ.έ., ανακοινώθηκε ότι 
ο Καναδάς, όπως η Αργεντινή και η 
Αυστραλία, δεν θα περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο  ταξιδιωτικής ασφάλειας (safe travel 
list) της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται 
περισσότερους περιορισμούς για τους 
Καναδούς ταξιδιώτες προς την Ευρώπη. 
Σημειώνεται ότι για την συμπερίληψη μιας 
χώρας  στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει τα 
καθημερινά κρούσματα ανά 100.000 άτομα να 
μην ξεπερνούν τα 75 για διάστημα 14 ημερών.  

  Εντός της επικράτειας, η μετάλλαξη 
όμικρον προκάλεσε ραγδαία άνοδο των 
κρουσμάτων, με αποτέλεσμα την επαναφορά 
μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και 
κλεισίματος εστιατορίων και λοιπών χώρων 
διασκέδασης. Μεταξύ άλλων, η Επαρχία του 
Κεμπέκ είχε ανακοινώσει την επιβολή 
προστίμου 100 δολλαρίων στους μη 
εμβολιασμένους, μέτρο το οποίο τελικά δεν 
υλοποιήθηκε λόγω έντονων αντιδράσεων της 
κοινής γνώμης.  

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η 
απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 
υποχρεωτικό εμβολιασμό των οδηγών 
φορτηγών, οι οποίοι προέβησαν σε 
κινητοποιήσεις στην Οττάβα, γεγονός που 
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον εφοδιασμό 
των καταστημάτων τροφίμων, δημιουργεί 
προβλήματα στην αγορά και εντείνει τις 
πληθωριστικές πιέσεις. Η διαμαρτυρία δεν έχει 
ολοκληρωθεί, ενώ ενδέχεται και άλλοι κλάδοι 
να συνδράμουν. 
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 Τέλος, το Υπουργείο Υγείας του Καναδά 
έδωσε έγκριση για το χάπι καταπολέμησης του 
κορωνοϊού (Paxlovid) που παρασκευάζει η 
φαρμακευτική εταιρεία Pfizer.   

 

5. Έρευνα για το ελληνικό «brand»  στον 
Καναδά 

Σε εμπιστευτική έρευνα που 
πραγματοποίησε το έγκριτο ίδρυμα έρευνας 
και ανάλυσης πολιτικο-οικονομικών 
πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, 
«Nanos», για το ελληνικό «brand»  στον 
Καναδά,  η εικόνα που έχουν οι Καναδοί για 
την Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη 
βελτίωση, ήτοι 5 ποσοστιαίες μονάδες από το 
2013.  

  
Θετική 
άποψη 

2021 2020 2019 2013 % από 

το 2013 
Γενικά 6,5 5,9 5,8 4,5 +2% 
Ιστορία 9,0 9,0 9,1 9,2 -0,2% 
Φυσική 
ομορφιά 

8,6 8,7 8,7 8,6  0,0% 

Φαγητό 7,8 7,8 7,8 7,5 +0,3% 
Φιλοξενία 7,5 7,7 7,4 7,1 +0,4% 
Διακοπές 7,1 6,7 7,1 6,9 +0,2% 
Σύμμαχος 
ΝΑΤΟ 

6,6 6,8 6,2 6,0 +0,6% 

Ασφαλές 
μέρος για 
διακοπές 

6,4 6,3 6,4 5,4 +1% 

Οίνος 5,5 5,6 5,7 5,5 - 
Επενδύσεις 3,1 2,8 2,9 2,4 +0,7% 
Σύνολο (στα 
100) 

68,1 67,3 67,1 63,1 +5% 

Πηγή: Nanos Research 
 
 
 
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1. CETA-Δημόσιες Συμβάσεις 

Σύμφωνα με την Έκθεση της 4ης 
συνάντησης της Επιτροπής για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις  στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

CETA, η οποία πραγματοποιήθηκε περί τα 
μέσα Δεκεμβρίου 2021, ο Καναδάς έχει 
σημειώσει πρόοδο σχετικά με την υλοποίηση 
ενιαίου ηλεκτρονικού σημείου πρόσβασης 
(single electronic point-SPA) σε Δημόσιους 
Διαγωνισμούς. Η νέα πλατφόρμα, υπό τον 
τίτλο «CanadaBuys», η οποία θα λειτουργεί 
και ως πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων, βρίσκεται υπό ανάπτυξη.  

Αναλυτικοί Οδηγοί για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις έχoυν εκπονηθεί από την ΕΕ τον 
Ιανουάριο και Σεπτέμβριο 2020: 

1. How EU Businesses can take 
advantage of public procurement opportunities 
in Canada under the CETA 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/feb
ruary/tradoc_158655.pdf  (Ιανουάριος 2020) 

2. European Union Guide to Canadian 
Government Procurement  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/se
ptember/tradoc_158939.pdf  (Σεπτέμβριος 
2020) 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό 
Επιμελητήριο (European Union Chamber of 
Commerce in Canada-EUCCAN), σε 
συνεργασία με ιδιωτική δικηγορική εταιρεία 
εκπόνησε Οδηγό Δημοσίων Συμβάσεων για 
ευρωπαϊκές εταιρείες, βάσει της Συμφωνίας 
CETA, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:   

 https://euccan.com/publication-government-
procurement-opportunities-for-eu-companies-
in-canada.  Ο εν λόγω Οδηγός αναφέρεται στο 
θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων που 
ισχύει σε ομοσπονδιακό επίπεδο καθώς και 
στις Επαρχίες Οντάριο και Κεμπέκ. 

Από πλευράς ΕΕ, βρίσκεται ήδη σε 
λειτουργία η πλατφόρμα υπό τον τίτλο 
« Access2Procurement », 
(https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/st
ep1), η οποία επιτρέπει στις ενδιαφερόμενες  
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εταιρείες να πληροφορηθούν εάν η προκήρυξη 
ενός δημοσίου διαγωνισμού στον Καναδά 
καλύπτεται ή όχι από τη Συμφωνία CETA. 
 

2. CUSMA-Τομέας γαλακτοκομικών 

Η πρώτη επιτροπή επίλυσης διαφορών που 
συνεδρίασε βάσει της νέας Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου Βορείου Αμερικής 
«CUSMA» απεφάνθη ότι ο Καναδάς 
παραβιάζει τη συνθήκη και πρέπει να αλλάξει 
τον τρόπο με τον οποίο παρέχει προτιμησιακή 
πρόσβαση στην εξαιρετικά προστατευμένη 
αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Εν τω μεταξύ, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ 
συμφώνησαν να καταβληθεί προσπάθεια 
συμβιβασμού αρχικά μέχρι την 3η 
Φεβρουαρίου 2022, χωρίς να αποκλείεται 
παράταση της προθεσμίας. 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Εξαγορά «Neo Lithium» 

Η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επέτρεψε να 
προχωρήσει η εξαγορά της καναδικής 
εταιρείας «Neo Lithium» με έδρα στο 
Τορόντο από την κρατική κινεζική εταιρεία 
«Zijin Mining» χωρίς επίσημη επανεξέταση 
της εθνικής ασφάλειας (formal national 
security review). Σημειώνεται ότι όλες οι 
ξένες εξαγορές καναδικών εταιρειών 
υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο ασφαλείας από 
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Σε περίπτωση 
που υπάρχει υπόνοια ότι η εξαγορά θα 
μπορούσε να απειλήσει την εθνική ασφάλεια 
του Καναδά, η συμφωνία υπόκειται σε 
περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο, σύμφωνα με το 
άρθρο 25.3 του νόμου περί επενδύσεων 
(Investment Canada Act). Ως προς την 
εξαγορά της Neo Lithium δεν τέθηκε τέτοιο 
ζήτημα.  

 

2. Québec: Εξόρυξη λιθίου  

Η διαδικασία αναζήτησης λιθίου στην 
περιοχή Abitibi-Témiscamingue της Επαρχίας 
του Κεμπέκ επιταχύνεται, καθώς η ζήτηση και 
η τιμή του εν λόγω μεταλλεύματος αυξάνεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της εξάπλωσης 
ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς 
(electrification of transport). Μέχρι στιγμής, 
τουλάχιστον πέντε εταιρείες έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον πραγματοποίησης διερευνητικών 
γεωτρήσεων στην εν λόγω περιοχή.  

Η Επαρχία του Κεμπέκ, η οποία στο 
έδαφός της έχει σημαντικά αποθέματα λιθίου, 
εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
βιομηχανικού συμπλέγματος επεξεργασίας 
λιθίου.  

Η εν λόγω προοπτική συνάδει με το Σχέδιο 
Πράσινης Οικονομίας 2030 (2030 Plan for a 
Green Economy, Framework Policy for 
Electrification and the Fight against Climate 
Change https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/environnement/publications-
adm/plan-economie-verte/plan-economie-
verte-2030-en.pdf?1635262991), σύμφωνα με 
το οποίο η Επαρχία του Κεμπέκ δεσμεύεται 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου μέχρι το 2030 κατά 37,5% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και 
για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως 
το 2050. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο 
που θέτει τις βάσεις για μια πράσινη 
οικονομία έως το 2030, η οποία θα είναι 
βιώσιμη και ταυτόχρονα ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη 
σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την 
προστασία του περιβάλλοντος (COP 26, 
Γλασκώβη, 31.10-12.11.2021), η Επαρχία είχε 
ανακοινώσει την απόφασή της να τερματίσει 
την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στο έδαφός της.  
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3. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Ένας ανέλπιστος σύμμαχος του Καναδά 
κατά της προστατευτικής πολιτικής των ΗΠΑ 
(Build Back Better Act) στο θέμα των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι η πολιτεία της 
Αριζόνα.  

Λόγω της εγγύτητάς της τόσο στη Silicon 
Valley όσο και στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, 
χωρίς τους υψηλούς φόρους και τους 
κανονισμούς της γειτονικής Πολιτείας της 
Καλιφόρνια, η Αριζόνα επενδύει στην  
επικείμενη επανάσταση των ηλεκτρικών 
οχημάτων - ένα όραμα που κινδυνεύει από την 
πολιτική του Αμερικανού Προέδρου. Καναδοί 
αξιωματούχοι στην Οττάβα επιβεβαιώνουν ότι 
βρίσκονται σε επαφή με ομολόγους τους στην 
Αριζόνα προς αντιμετώπιση του προβλήματος.  

 

4. Αύξηση επενδύσεων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της 
Καναδικής Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου 
(CAPP), αναμένεται αύξηση 22% στις 
επενδύσεις στους τομείς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου κατά το τρέχον έτος, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο. Ο Καναδάς 
είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός 
πετρελαίου στον κόσμο, ενώ η οικονομία 
ορισμένων Επαρχιών, ιδίως της Αλμπέρτα, 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά 
καύσιμα. Σημειώνεται ότι από το 2014 ο 
κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου του 
Καναδά είναι υποτονικός λόγω πτώσης των 
τιμών. 

 

5. Οντάριο: Υδροηλεκτρικά φράγματα 

Προβλέποντας την αυξανόμενη ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια, η κυβέρνηση Ford της 
Επαρχίας του Οντάριο ζήτησε από την 
εταιρεία «Ontario Power Generation» να 
διερευνήσει τη δυνατότητα κατασκευής νέων 

υδροηλεκτρικών φραγμάτων στο Βόρειο 
Οντάριο, προς εξασφάλιση παραγωγής 
καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας 
βραχυπρόθεσμα. 

 

6. Κρίσιμα ορυκτά 

Σύμφωνα με άρθρο της έγκριτης 
εφημερίδας «Globe and Mail», ο Καναδάς, 
όπως είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός, κ. Justin 
Trudeau, τον περασμένο Δεκέμβριο, 
φιλοδοξεί, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τα 
Κρίσιμα Ορυκτά, να γίνει «παγκόσμιος 
ηγέτης» στα κρίσιμα ορυκτά και στις 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, 
είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος για την επίτευξη 
του εν λόγω στόχου. Θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία λιθίου και 
να προωθηθεί η προηγμένη παραγωγή του. Θα 
μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί η αφθονία 
της καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και η καθαρή τεχνολογία, αν και  η 
τελευταία απαιτεί διπλασιασμό μιας όχι και 
τόσο καθαρής βιομηχανίας, ήτοι της 
εξορυκτικής.  

 

7. Ημερίδα για τα κρίσιμα ορυκτά 
(16.2.2022) 

Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 
(EUCCAN), σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών του Καναδά, διοργανώνει 
ημερίδα με θέμα: ΕΕ:  Εταίρος του Καναδά 
προς τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (The EU: Canada’s Partner for 
Supply Chain Diversification) την Τετάρτη, 
16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 
18:00 έως 19:30.   

Με αφορμή την Στρατηγική Εταιρική 
Σχέση μεταξύ ΕΕ και Καναδά για τις κρίσιμες 
πρώτες ύλες, που ανακοινώθηκε το 2021, θα 
διευρευνηθούν οι προκλήσεις, οι τρόποι 
υλοποίησης και οι επιπτώσεις για τις 



 7

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πράσινη μετάβαση.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πραγματοποιήσουν εγγραφή στον ακόλουθο 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN
_zbdSE1yhR9yKUDpmetRt5A  

 

8. Σεμινάρια στον τομέα ενέργειας 

Στο πλαίσιο σειράς συζητήσεων υπό τον 
τίτλο «Δείκτης της Γης» (Earth Index), το 
έγκριτο περιοδικό Corporate Knights 
(https://www.corporateknights.com/about-us/), 
του οποίου η θεματική εστιάζει κυρίως σε 
θέματα ενέργειας, διοργάνωσε το τρίτο, κατά 
σειρά, σεμινάριο σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 8 Mt 
ετησίως έως το 2030.  

Το βίντεο του εν λόγω σεμιναρίου είναι 
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-
5XIssE94 (14.1.2022) 

Την 21η Ιανουαρίου 2022 
πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο διοργανωτή 
σεμινάριο σχετικά με την ενεργειακή πολιτική 
του Καναδά, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCM
WC8pypTZmBXb7okc008uZ9R3O4l22c.  

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Διεθνής Έκθεση Κρίσιμων Ορυκτών - 
PDAC - Αναβολή 

Λόγω έξαρσης της πανδημίας στον 
Καναδά, ανακοινώθηκε η αναβολή της 
διεθνούς έκθεσης κρίσιμων ορυκτών (Mineral 
Exploration & Mining Convention - PDAC, 
www.pdac.ca/convention), η οποία θα 
πραγματοποιείτο από 7 έως 11 Μαρτίου 2022.  

Η εν λόγω Έκθεση θα λάβει χώρα στο 
Τορόντο με φυσική παρουσία, από 13 έως 15 
Ιουνίου και διαδικτυακά από 28-29 Ιουνίου 
2022. Σημειώνεται ότι η ΕΕ θα συμμετάσχει 
κατά τις πρώτες τρεις ημέρες με δικό της 
περίπτερο, στο οποίο θα φιλοξενούνται τα 
ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη.  

 

2. Scientific Diaspora Network Meeting 
(10.2.2022) 

Την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022, 
διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κινητικότητας Ερευνητών Βορείου Αμερικής 
(Euraxess North America: 
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-
america) διαδικτυακή εκδήλωση, με σκοπό τη 
δικτύωση επιστημόνων ευρωπαϊκής 
διασποράς Καναδά και ΗΠΑ. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/strategy-2020-
2024/europe-world/international-
cooperation/canada_en  

 

3. Διαδικτυακό σεμινάριο: Επισκόπηση 
οικονομικής κατάστασης (9.2.2022) 

Το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο του Μόντρεαλ διοργανώνει 
διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την 
εγχώρια και παγκόσμια οικονομική 
κατάσταση, κάνοντας αναφορά στον τρόπο 
που η πανδημία επηρεάζει και μεταβάλλει το 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Το εν λόγω 
σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 9 
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 18:00. 
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος εγγραφής είναι ο 
ακόλουθος: 
https://hbotmontreal.com/product/bcd-
economic-outlook-2022/   

 


