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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
1. Έκθεση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών  

Η Επιτροπή Οικονομικών του Καναδικού 
Κοινοβουλίου (House of Commons) 
δημοσίευσε Έκθεση, με τίτλο: “Investing in 
Tomorrow: Canadian Priorities for Economic 
Growth and Recovery”. Αναπτύσσονται 145 
προτάσεις, υπό τη μορφή συστάσεων 
(recommendations) προς την Κυβέρνηση. Οι 
εν λόγω συστάσεις αναφέρονται σε είκοσι δύο 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
εμπορίου, υγείας, υποδομών, καινοτομίας, 
ανάπτυξης και έρευνας. 

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι 
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://www.ourcommons.ca/Content/Commit
tee/432/FINA/Reports/RP11058298/finarp01/f
inarp01-e.pdf  
 
2. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά  

Πληθυσμός 
38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρωθέντες Θάνατοι 

Καναδάς 
31.1.2021  778.972  705.659 20.032 

28.2.2021 866.503 813.778 21.994 

Οντάριο 
31.1.2021  268.211 242.807   6.188 

28.2.2021 300.816 283.344   6.980 

Κεμπέκ 
31.1.2021  262.583 238.648   9.794 

28.2.2021 287.740 269.530 10.393 

Βρετανική Κολομβία 
31.1.2021  66.779 59.551 1.189 

28.2.2021 79.262 73.188 1.355 
Αλμπέρτα 
31.1.2021  124.208 115.064 1.639 

28.2.2021 133.504 127.034 1.886 
Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 

 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, ο Καναδός 
Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, ανακοίνωσε 
σχέδια για την παραγωγή εμβολίων σε 
καναδικό έδαφος. Προς τούτο, η Κυβέρνηση 
συνήψε δύο συμφωνίες με τις εταιρείες 

Novavax και Precision Nanosystems. 
Πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας του Καναδά 
ενέκρινε το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca. 
Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο που εγκρίνεται 
από τον Καναδά για εθνική χρήση. 

Από την 22α Φεβρουαρίου 2021 τέθηκαν σε 
εφαρμογή νέα αυστηρά μέτρα, ως προς τους 
ταξιδιώτες που φθάνουν στον Καναδά 
αεροπορικώς ή δια ξηράς (σύνορα με ΗΠΑ). 
Υποχρεούνται, λοιπόν, να έχουν αρνητικό 
διαγνωστικό τεστ πριν την αναχώρησή τους, 
ενώ κατά την άφιξή τους στον Καναδά 
υποβάλλονται εκ νέου σε τεστ, ιδία δαπάνη, 
καθώς και σε τριήμερη τουλάχιστον διαμονή σε 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας 
ξενοδοχεία και στη συνέχεια μετάβαση στον 
προορισμό τους και συμπλήρωση της 
δεκαπενθήμερης καραντίνας εκεί. Το συνολικό 
κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε ταξιδιώτη 
αναμένεται να φθάνει περίπου 2.000 δολλάρια 
Καναδά. 

3. Κόστος αγροτικών αποζημιώσεων   

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 του Κοινοβουλευτικού 
Γραφείου Προϋπολογισμού (Parliamentary 
Budget Officer – PBO), το κόστος των 
ομοσπονδιακών αποζημιώσεων στους 
Καναδούς παραγωγούς γαλακτοκομικών 
προϊόντων, πουλερικών και αυγών, που 
επλήγησαν εξαιτίας των συμφωνηθέντων από 
την Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
CUSMA (USMCA) ανέρχεται σε 786 
εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 
2020-2021. 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Trans Mountain 

Ανακοινώθηκε η επανέναρξη των εργασιών 
κατασκευής του έργου επέκτασης του αγωγού 
Trans Mountain, μετά από διακοπή 
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λειτουργίας δύο μηνών εξαιτίας δύο σοβαρών 
περιστατικών στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα 
με την εταιρεία κατασκευής που ανήκει στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έχει ξεκινήσει η 
σταδιακή αξιοποίηση του εργατικού 
δυναμικού που ανέρχεται σε 7.000 άτομα.  

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών 
σχεδιάζει τα επόμενα βήματα για το 
ενδεχόμενο πώλησης του έργου στους 
αυτόχθονες πληθυσμούς. Η εν λόγω 
διαδικασία είχε ξεκινήσει προ διετίας από τον 
τότε Υπουργό Οικονομικών, κ. Bill Morneau.  

2. Keystone XL 

Στον απόηχο της απόφασης του νέου 
Προέδρου των ΗΠΑ, κ. Biden, για διακοπή 
αδειοδότησης του αγωγού πετρελαίου 
Keystone XL, ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας 
της Αλμπέρτα δήλωσε ότι προτίθεται να 
αξιώσει αποζημίωση από τον Αμερικανό 
Πρόεδρο. Παράλληλα, πάντως, οι αμερικανοί 
σύμμαχοι της Αλμπέρτα προσπαθούν να 
επιτύχουν επανεξέταση του ζητήματος. Προς 
τούτο, κατά τις αρχές Φεβρουαρίου 
απέστειλαν σχετικές επιστολές στον 
Αμερικανό Πρόεδρο. 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Εξαγορά Transat από την Air Canada 

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ενέκρινε την 
εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας Transat 
A.T. Inc. από την Air Canada υπό αυστηρούς 
όρους «κατά το συμφέρον των Καναδών», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δελτίο 
Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών. Για την 
έγκριση της εξαγοράς ελήφθη σοβαρά υπ’ 
όψιν ο «καταστροφικός αντίκτυπος» της 
πανδημίας στη δραστηριότητα των 
αεροπορικών εταιρειών.  

 

2. Διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τους 
κανόνες καταγωγής (rules of origin) – 
8.2.2021 

Στο πλαίσιο ευρύτερης προβολής της 
Συμφωνίας CETA, διεξήχθη, στις 8 
Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο 
(webinar), υπό τον τίτλο « CETA's Rules of 
Origin», σχετικά με τους κανόνες καταγωγής 
και τις εξαγωγικές διαδικασίες που οδηγούν 
στην εφαρμογή της προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται 
στη Συμφωνία.  

Δυνατότητα παρακολούθησης παρέχεται 
μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

https://www.youtube.com/watch?v=txpJBq1F
9RY  

 

3. Διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τη 
μεταφορά φορολογικής έδρας 
(10.2.2021)  

Την 10η Φεβρουαρίου 2021, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο, με 
τίτλο «Greek Tax Residency», το οποίο 
διοργανώθηκε από τον φορέα «Ελληνική 
Πρωτοβουλία Καναδά» (Hellenic Initiative 
Canada).  Το βίντεο του webinar είναι 
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://ca.thehellenicinitiative.org/2021/01/18/
greek-tax-residency/   

 

4. Διαδικτυακό σεμινάριο Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Κρήτης (24.2.2021) 

Μεγάλη ανταπόκριση είχε το διαδικτυακό 
σεμινάριο για τις αγορές ΗΠΑ και Καναδά 
την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021, στο 
οποίο μίλησαν εκπρόσωποι των Γραφείων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που 
εδρεύουν σε πόλεις των δύο χωρών. 
Συγκρατείται η παρουσίαση του Γραφείου μας 
για το γενικό πλαίσιο πρόσβασης στην αγορά 
του Καναδά καθώς και η παρουσίαση του 
Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο για τους κλάδους 
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τροφίμων-ποτών, καλλυντικών και δομικών 
υλικών.  

Σημειώνεται ότι πληροφορίες για τις 
ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΣΕΚ είναι 
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  

https://eac-events.liveon.tech/sessions  

 

5. Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα το 
επιχειρείν στον Καναδά (4.3.2021) 

Την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 
Ελλάδος 16:30, διοργανώνεται από την 
Enterprise Greece,  σε συνεργασία με το 
Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας, διαδικτυακό 
σεμινάριο για την πρόσβαση στην αγορά του 
Καναδά, με τίτλο: «Doing Busines in Canada: 
Covid-19 Challenges & Opportunities». 
Πραγματοποίηση εγγραφής είναι δυνατή στον 
ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://mail.mfa.gr/service/home/~/?auth=c
o&loc=el&id=34507&part=2 

 

6. Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα " Low 
Carbon Business Action in Canada" 
(4.3.2021)  

Η Επιχειρηματική Δράση για την 
οικονομία χαμηλού άνθρακα και κυκλικής 
οικονομίας στον Καναδά (Low Carbon and 
Circular Economy Business Action in Canada 
- LCBA Canada), που χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 
για την οικονομία χαμηλού άνθρακα και την 
προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2021, και 
ώρα Ελλάδας 17:30. Δυνατότητα δωρεάν 
εγγραφής παρέχεται μέσω της ακόλουθης  
ιστοσελίδας:https://mailchi.mp/693ae092b5c7/
invitation-launch-of-low-carbon-business-
action-in-canada 

 

 

 

 


