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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 

1. Προϋπολογισμός Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης 

Την 19η Απριλίου 2021, παρουσιάστηκε 
στην καναδική Βουλή (House of Commons) 
από την Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, κα 
Chrystia Freeland, ο Ομοσπονδιακός 
Προϋπολογισμός, 739 σελίδων, με τίτλο 
«Προϋπολογισμός 2021 - Πλάνο ανάκαμψης 
Απασχόλησης, Ανάπτυξης και 
Ανθεκτικότητας» (“Budget 2021-A Recovery 
Plan for Jobs, Growth and Resilience”). 
Διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια, ενώ τα 
μέτρα που περιλαμβάνει επικεντρώνονται σε 
πέντε θεματικές: α) νέες θέσεις εργασίας, β) 
μικρές επιχειρήσεις και ανάπτυξη, γ) γυναίκες, 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
παιδιών, δ) δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την πράσινη οικονομία, ε) 
νεολαία. Αποτελεί τον πρώτο Προϋπολογισμό 
σε διάστημα δύο ετών, ενώ σημειώνεται ότι 
είχαν προηγηθεί επίσημες ενημερώσεις για 
την δημοσιονομική πολιτική κατά το 
προηγούμενο έτος.   

Με γνώμονα την ανάκαμψη της καναδικής 
οικονομίας μετά την πανδημία, προβλέπεται 
διάθεση σημαντικών κεφαλαίων σε βασικές 
ομάδες, όπως φοιτητές, ηλικιωμένους, γονείς 
και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Όπως 
αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές, μια δεύτερη 
ανάγνωση του Προϋπολογισμού καταδεικνύει 
την απομάκρυνση της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης και του πολιτικού διαλόγου από 
τη σκέψη Reagan/Thatcher. Ίσως, παράλληλα, 
η κα Freeland επιθυμεί να δώσει το στίγμα 
μιας δημοσιονομικά αξιόπιστης κυβέρνησης, 
δεδομένου ότι οι επόμενες εκλογές θα λάβουν 
χώρα πολύ πριν καταστεί γνωστό πώς τελικά 
θα εξελιχθεί η τρέχουσα δημοσιονομική 
κατάσταση. Μεταξύ των κυριοτέρων σημείων 

του νέου Προϋπολογισμού συγκαταλέγονται 
τα ακόλουθα: 

1. Τα έσοδα του Ομοσπονδιακού Κράτους για 
το έτος 2020-2021 ανήλθαν σε 296,2 
δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά, ενώ για 
το 2021-2022 προβλέπεται να φθάσουν τα 
355,1 δισ. $. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
εκτοξεύθηκαν σε 650,3 δισ. $ το 2020-
2021, ενώ το 2021-2022 αναμένεται να 
διαμορφωθούν σε 509,8 δισ. $. Το 
δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 354,2 
δισ. $ το 2020-2021, ενώ το 2021-2022 θα 
περιορισθεί σε 154,7 δισ. $. Το δημόσιο 
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 49% το 
2020-2021 και προβλέπεται να είναι 51,2% 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Πρόταση νέας δαπάνης ύψους 135 δισ.$ σε 
βάθος πενταετίας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της 
πανδημίας και να τονωθεί η οικονομία 
ταυτόχρονα με την υποχώρηση του 
θανατηφόρου ιού. Ωστόσο, προβλέπονται 
σημαντικές σταθερές δαπάνες, τουλάχιστον 
μέχρι το οικονομικό έτος 2025-2026, 
απώτατο χρονικό σημείο που λαμβάνει υπ’ 
όψιν του ο νέος Προϋπολογισμός.  

3. Πρόβλεψη δαπάνης 7 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων υπό μορφή φορολογικών 
κινήτρων, επιδοτήσεων και δανείων, ώστε 
να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και να επεκτείνουν τη διαδικτυακή τους 
δραστηριότητα μετά την πανδημία. Το 
σχέδιο περιλαμβάνει την πρόσληψη 28.000 
νέων Καναδών με στόχο την ευρεία 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις 
επιχειρήσεις. 

4. Διάθεση τριών δισ. δολλαρίων σε βάθος 
πενταετίας για τη βελτίωση των κέντρων 
μακροχρόνιας περίθαλψης σε όλο τον 
Καναδά. 

5. Προώθηση νομοθεσίας για θεσμοθέτηση 
κατώτατου ημερομισθίου 15 δολλαρίων σε 
συγκεκριμένους τομείς. 

6. Διάθεση 9 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε 
βάθος εξαετίας για την επέκταση ισχύος 
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του επιδόματος «Canada Workers Benefit» 
σε ένα εκατομμύριο χαμηλόμισθους. 

7. Εφάπαξ πληρωμή 500 δολλαρίων τον 
Αύγουστο 2021 σε ηλικιωμένους 
ασφαλισμένους άνω των 75 ετών, οι οποίοι 
αντιμετώπισαν επιπλέον έξοδα εξαιτίας της 
πανδημίας, καθώς και υπόσχεση για 
αύξηση των συντάξεων (OAS) κατά 10% 
από τον Ιούλιο του 2022. 

8. Διάθεση 300 εκατομμυρίων δολλαρίων για 
την χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και την 
στήριξη σχετικών μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων. 

9. Διάθεση 3,8 δισ. δολλαρίων για 
κατασκευή, επισκευή ή μετατροπή 35.000 
κατοικιών (affordable housing units) 

10. Διάθεση 8,8 δισεκατομμυρίων δολλαρίων 
για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
και πράσινης ανάκαμψης, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του 
δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών 
οχημάτων, κατασκευής ενεργειακά 
αποδοτικών κτιρίων, προγράμματος «Net 
Zero Accelerator» που αφορά σε έργα 
μείωσης εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα,  καθώς και προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στην επέκταση και 
αναβάθμιση εταιρειών καθαρής 
τεχνολογίας. 

11. Προτεινόμενος ετήσιος φόρος 1% επί του 
εισοδήματος μη κατοίκων, εχόντων την 
κυριότητα ακινήτων στον Καναδά που 
είναι κενά ή δεν χρησιμοποιούνται. 

12.  Προτεινόμενος φόρος ψηφιακών 
υπηρεσιών ύψους 3% επί των εσόδων 
παγκόσμιων διαδικτυακών κολοσσών από 
πωλήσεις και διάθεση δεδομένων στον 
Καναδά. 

13. Νέος φόρος πολυτελείας σε πολυτελή 
αυτοκίνητα και προσωπικά αεροσκάφη 
άνω των 100.000$ και σκαφών αναψυχής 
άνω των 250.000 $. Ο συγκεκριμένος 
φόρος θα τεθεί σε ισχύ από 1.1.2022, 
εφόσον εγκριθεί ο Προϋπολογισμός. 

14. Μεγάλες υποσχέσεις για μείωση κόστους 
φροντίδας παιδιών, αλλά φειδωλά μέτρα 
για την αντιμετώπιση του στεγαστικού 
προβλήματος, που απασχολεί πολλές 
οικογένειες. 

Εν κατακλείδι, με τον νέο Προϋπολογισμό, 
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το 
τρίτο κύμα της πανδημίας και, παράλληλα, 
ελπίζει να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία.  

O επικεφαλής (ανεξάρτητος) του 
Κοινοβουλευτικού Γραφείου 
Προϋπολογισμού (Parliamentary Budget 
Officer – PBO), κ. Yves Giroux, δήλωσε ότι η 
Κυβέρνηση πιθανότητα υπερεκτίμησε το 
βαθμό οικονομικής ανάπτυξης που θα 
προέλθει μέσω διάθεσης δεκάδων 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων για την 
εφαρμογή μέτρων στήριξης της οικονομίας.  

To πλήρες κείμενο του Προϋπολογισμού, η 
διαδικασία έγκρισης του οποίου εκκρεμεί, 
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-
en.html.  

 

2. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά  

Πληθυσμός 
38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρωθέντες Θάνατοι 

Καναδάς 
3.4.2021  1.000.545   921.459 23.050 

4.5.2021 1.249.950 1.142.854 24.396 

Οντάριο 
3.4.2021     358.558 327.940   7.428 

4.5.2021    476.692 432.109   8.143 
Κεμπέκ 
3.4.2021     314.958 294.560 10.684 

4.5.2021    353.473 333.624 10.959 

Βρετανική Κολομβία 
3.4.2021      102.970      91.732   1.463 

4.5.2021     132.353    123.383   1.597 
Αλμπέρτα 
3.4.2021     150.307 138.560    1.994 

4.5.2021    198.653 172.931   2.099 
Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 
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Στις αρχές Απριλίου 2021, ανακοινώθηκε 
από την φαρμακευτική εταιρεία Sanofi, με έδρα 
το Παρίσι, η κατασκευή μονάδας παρασκευής 
εμβολίων στο Τορόντο, η οποία αναμένεται να 
είναι λειτουργική μέχρι το 2026. Η εν λόγω 
επένδυση συγχρηματοδοτείται από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την Επαρχία 
του Οντάριο.  

Εν τω μεταξύ, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, 
με άνισους ρυθμούς, ενώ οι επαρχιακές 
κυβερνήσεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο 
το τρίτο κύμα της πανδημίας, καθώς έχει 
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη μεταλλάξεων του ιού 
στον Καναδά.   

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Public 
Health Agency of Canada), περισσότερα από 
2.000 άτομα που επέστρεψαν στον Καναδά από 
τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου 
υποχρεωτικής διαμονής σε συγκεκριμένα 
ξενοδοχεία (22/2), είναι θετικά στον κορωνοϊό, 
ενώ το ¼ εξ αυτών έχει μολυνθεί από 
μεταλλάξεις του ιού.  

Η Υπουργός Υγείας του Καναδά, κα Patty 
Hajdu, δήλωσε πρόσφατα ότι η Κυβέρνηση 
διάκειται θετικά στο ενδεχόμενο υιοθέτησης 
διαβατηρίου εμβολιασμού. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα επιτραπεί στους εμβολιασμένους 
Καναδούς να ταξιδεύουν σε όποιον προορισμό 
επιθυμούν χωρίς πρόβλημα.  

 

3. Παράταση κλεισίματος χερσαίων 
συνόρων Καναδά-ΗΠΑ 

Την 20η Απριλίου 2021 ανακοινώθηκε νέα 
μηνιαία παράταση κλεισίματος των χερσαίων 
συνόρων Καναδά-ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι το 
μέτρο ισχύει από την 21η Μαρτίου 2020 και 
αφορά στις «μη απαραίτητες μετακινήσεις».  

 

 

 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Τομέας Κρίσιμων Ορυκτών Επαρχίας 
Σασκάτσουαν 

Κατά την μηνιαία τακτική τηλεσυνάντηση 
Εκπροσώπων Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων των εδώ Πρεσβειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διοργάνωσε η 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ, παρουσιάστηκε ο 
τομέας κρίσιμων ορυκτών της Επαρχίας 
Σασκάτσουαν. Η ενημέρωση είχε δύο σκέλη: 
α) Συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Καναδά στον 
τομέα των πρώτων υλών (raw materials) και 
β) Παρουσίαση των κρίσιμων ορυκτών πόρων 
και της Μονάδας επεξεργασίας αυτών στην 
Επαρχία Σασκάτσουαν. 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα κάτωθι: 

Α. Ο Καναδάς διαθέτει πληθώρα κρίσιμων 
ορυκτών. Είναι από τους κορυφαίους 
παραγωγούς παγκοσμίως. Κατέχει την πρώτη 
θέση στην παραγωγή ποτάσσας (potash),  τη 
δεύτερη στην παραγωγή νιοβίου και ουρανίου 
(niobium, uranium), την 3η στην παραγωγή 
παλλαδίου και τιτανίου (palladium, titanium), 
την τέταρτη στην παραγωγή αλουμινίου, 
ινδίου και πλατίνας (aluminum, indium, 
platinum) και την πέμπτη στην παραγωγή 
γραφίτη και νικελίου (graphite, nickel). 
Βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής 
είναι οι εξής: οικοδόμηση αλυσίδων αξίας 
(value chains) κρίσιμων ορυκτών και 
κατεργασίας τους σε επόμενα στάδια 
(downstream processing), παραγωγή και 
τεχνολογίες κατεργασίας, αξιοποίηση του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος του Καναδά ως 
κατέχοντος ανεπτυγμένη τεχνογνωσία 
εξόρυξης και ως προμηθευτή, καθώς και 
συνεργασία με διεθνείς εταίρους  στον τομέα 
ορυκτών και μετάλλων με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα. Στο πλαίσιο 
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αυτό, μπορεί να διευρευνηθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης συνεργασιών με την ΕΕ. 

Β. Στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών που 
εξέδωσε ο Καναδάς την 11η Μαρτίου 2021 
(https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-
resources/minerals-mining/critical-
minerals/23414),  συγκαταλέγονται 31 ορυκτά 
που θεωρούνται ουσιώδη για την οικονομική 
ασφάλεια της χώρας και απαιτούνται για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Γ. Τόσο η Ομοσπονδιακή όσο και οι 
Επαρχιακές Κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να 
επιδίδονται σε στρατηγικές επενδύσεις που θα 
ενισχύσουν την προώθηση κρίσιμων 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών στον Καναδά. 
Σε αυτή τη λογική εντάσσονται οι 
ανακοινώσεις για διάθεση 5 εκ. δολλαρίων 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και 5 εκ. 
από την Επαρχία του Οντάριο για οικιακή 
παραγωγή μπαταρίας θειικού κοβαλτίου 
(Δεκέμβριος 2020), για στήριξη της 
Αυτοκινητοβιομηχανίας Ford μέσω 
χρηματοδότησης ύψους 590 εκ. δολλαρίων 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την 
Επαρχία του Οντάριο για την παραγωγή 
ηλεκτρικών οχημάτων (Οκτώβριος 2020), για 
χρηματοδότηση ύψους 31 εκ. δολλαρίων από 
την Κυβέρνηση της Επαρχίας Σασκάτσουαν 
για την κατασκευή Μονάδας Διαχωρισμού και 
Επεξεργασίας Σπάνιων Γαιών, η οποία θα 
είναι η πρώτη του είδους της στον Καναδά 
(Αύγουστος 2020). Επίσης, τον Απρίλιο 2020, 
η Κυβέρνηση της Επαρχίας του Κεμπέκ 
επένδυσε περίπου 5 εκ. δολλάρια για να 
στηρίξει την εταιρεία «Nouveau Monde 
Graphite» προκειμένου να παράγει καθαρό 
γραφίτη (έργο το οποίο στηρίζεται επίσης από 
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση).  

Δ. Η ανάπτυξη Στρατηγικής Συνεργασίας 
μεταξύ Καναδά και ΕΕ είναι δυνατή, 
βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες: α) ενοποίηση 
αλυσίδων αξίας πρώτων υλών (raw materials 
value chains) μεταξύ ΕΕ και Καναδά, β) 

συνεργασία στον τομέα Επιστημών, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας και γ) 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και 
πρότυπα διακυβέρνησης (ESG). 

Ε. Η Επαρχία Σασκάτσουαν προσφέρει 
ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, ενώ ήδη 
δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες 
παγκοσμίως μεταλλευτικές εταιρείες. 
Πραγματοποιείται εξόρυξη ποτάσσας 
(Nutrien, Mosaic, K+S Potash), ουρανίου 
(Cameco and Orano) και ηλίου. Η 
Σασκάτσουαν είναι η μεγαλύτερη παραγωγός 
ποτάσσας και η δεύτερη παραγωγός ουρανίου 
παγκοσμίως. Το υπέδαφος της Επαρχίας είναι 
τόσο πλούσιο που υπάρχουν ακόμη 
ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα όχι μόνο 
βασικών μετάλλων, χρυσού και διαμαντιών 
αλλά και κρίσιμων ορυκτών. Στον τομέα 
εξερεύνησης ορυκτών και ανάπτυξης, τρεις 
μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή: Rio Tinto (ποτάσσα, 
διαμάντια, ουράνιο, νικέλιο, χαλκός), BHP 
Billiton (ποτάσσα) και Glencore (βασικά 
μέταλλα).  

ΣΤ. Τα ορυκτά που υπάρχουν στην Επαρχία 
είναι τα ακόλουθα είκοσι δύο: κοβάλτιο, 
χαλκός, fluospar, γάλλιο, γραφίτης (φυσικός), 
ήλιο, λίθιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, μολυβδένιο, 
νικέλιο, νιόβιο, μέταλλα ομάδας πλατίνας 
(PGM), ποτάσσα, στοιχεία σπάνιων γαιών 
(REE), σκάνδιο, ταντάλιο, τιτάνιο, βολφράμιο 
(tungsten), oυράνιο, βανάδιο, ψευδάργυρος. Η 
Σασκάτσουαν κατέχει το 45% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων ποτάσσας και 
παράγει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. 
Η εξόρυξη ουρανίου πραγματοποιείται από το 
1953, ενώ υπάρχει επίσης εκμετάλλευση 
ηλίου και λιθίου. Η Επαρχία κατέχει τη 
δεύτερη θέση στην παραγωγή πετρελαίου 
στον Καναδά και την τρίτη στην παραγωγή 
φυσικού αερίου 
https://geohub.saskatchewan.ca). 

Η. Στην Επαρχία, υφίσταται το δεύτερο 
μεγαλύτερο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας 
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στον Καναδά, με την ονομασία «Συμβούλιο 
Έρευνας της Σασκάτσουαν» (Saskatchewan 
Research Council - SRC 
https://www.src.sk.ca). Το εν λόγω 
Συμβούλιο, με έσοδα 91 εκ. δολλάρια 
ετησίως, επικεντρώνεται στους τομείς 
εξόρυξης, μετάλλων, γεωργίας και ενέργειας, 
ενώ παρέχει υπηρεσίες σε πολλές χώρες. 

Θ. Οι σπάνιες γαίες χρησιμεύουν σε τομείς 
όπως: ΑΠΕ, παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, 
άμυνα (ανάπτυξη ηλεκτρονικών και 
αμυντικών συστημάτων), επικοινωνίες 
(τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας), 
Τεχνολογίες Πληροφορικής. Η Κίνα κυριαρχεί 
στην εξόρυξη σπάνιων γαιών, καθώς παράγει 
το 70% της παγκόσμιας παραγωγής.  

Αποθέματα σπάνιων γαιών (REEs) 

Χώρα  Βεβαιωμένα 
Αποθέματα  

Reserves 
(MT) 

Εκτιμώμενα 
Αποθέματα 

Resources 
(MT) 

Κίνα 44.000.000 164.000.000 

Βραζιλία 22.000.000   55.000.000 

Βιετνάμ 22.000.000   14.300.000 

Ρωσία 12.000.000   47.800.000 

Ινδία   6.900.000  

Αυστραλία   3.300.000   49.000.000 

Γροιλανδία   1.500.000   43.000.000 

ΗΠΑ   1.400.000   14.300.000 

Καναδάς       830.000   33.460.000 

Ν. Αφρική       790.000  

Λοιπές 
χώρες 

   1.200.000   57.360.000 

Πηγές: Παρουσίαση κ. Mike Crabtree (ECR 
Meeting 22.4.2021), https://www.mdpi.com/2075-
163X/7/11/203/pdf,  
www.pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf   

Όπως προκύπτει από τον ως άνω πίνακα, η 
Κίνα κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα 

ορυκτών. Ο Καναδάς βρίσκεται στη δέκατη 
θέση ως προς τα βεβαιωμένα αποθέματα και 
στην 6η ως προς τα εκτιμώμενα αποθέματα, 
ενώ κατέχει το 7% των συνολικών 
αποθεμάτων. 

Ι. Ο Καναδάς έχει υπογράψει Κοινό Σχέδιο 
Δράσης με τις ΗΠΑ (Canada US Joint Action 
Plan –2020), στο πλαίσιο του οποίου 
αναμένεται να διατεθούν 115 εκ. δολλάρια, εκ 
των οποίων 80 εκ. θα διατεθούν σε βάθος 
πενταετίας (2020-2025) για την ανάπτυξη των 
κρίσιμων/στρατηγικών ορυκτών της Επαρχίας 
του Κεμπέκ και 35 εκ. για να καταστεί η 
Επαρχία Σασκάτσουαν κόμβος (hub) σπάνιων 
γαιών.  

ΙΑ. Τον Αύγουστο 2020, η Κυβέρνηση της 
Επαρχίας Σασκάτσουαν ανακοίνωσε τη 
διάθεση 31 εκ. δολλαρίων για τη δημιουργία, 
στην πόλη Σασκατούν, μιας πλήρως 
καθετοποιημένης Μονάδας Επεξεργασίας 
Σπάνιων Γαιών (Rare Earth Processing 
Facility), μοναδική στο είδος της στον 
Καναδά, η διαχείριση λειτουργίας της οποίας 
έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο Έρευνας της 
Σασκάτσουαν (SRC). Η εν λόγω Μονάδα, η 
οποία θα λειτουργεί με τα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. αποτελεί το πρώτο 
βήμα, ώστε η Σασκάτσουαν να καταστεί 
κόμβος επεξεργασίας σπάνιων γαιών και να 
δημιουργηθεί μια αλυσίδα εφοδιασμού εκτός 
Κίνας.  

 

2. Ενεργειακές Πολιτικές Επαρχίας 
Αλμπέρτα 

Σε ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την 
ενεργειακή πολιτική της Επαρχίας της 
Αλμπέρτα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, 
βάσει στοιχείων έτους 2019, ο Καναδάς 
κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς 
τα αποθέματα πετρελαίου, μετά τη 
Βενεζουέλα και τη Σαουδική Αραβία.  Κατά 
τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι το πετρέλαιο θα 
εξακολουθήσει να έχει ζήτηση, την οποία 
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δύναται να καλύψει η εν λόγω Επαρχία. Η 
παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται βάσει 
υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, 
καθιστώντας την Αλμπέρτα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική.    

Επιπλέον, η Επαρχία διαθέτει μία 
ανεξάρτητη και ισχυρή Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί σε ό,τι 
αφορά σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια 
και πρότυπα διακυβέρνησης (ESG). 

Αν και είναι γνωστή για το πετρέλαιό της, 
η Επαρχία διαθέτει πληθώρα άλλων πηγών 
ενέργειας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι παράγει 
τα 2/3 της συνολικής καναδικής παραγωγής 
φυσικού αερίου. 

Έχει επίσης δεσμευτεί να καταστεί 
σημαντικό κέντρο ανακύκλωσης πλαστικών 
μέχρι το 2030, δημιουργώντας νέες θέσεις 
εργασίας και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τη χρήση πλαστικών και από 
τα επικίνδυνα απόβλητα της σχετικής 
βιομηχανίας. 

Η Επαρχία διαθέτει τεχνογνωσία, 
τεχνολογία και καινοτόμες ιδέες που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση του στόχου 
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Ήδη ακολουθεί κανόνες για τη 
χρήση και δέσμευση άνθρακα και μεθανίου 
(carbon capture utilization and 
sequestration (CCUS) and on methane 
regulations).  

Η Αλμπέρτα είναι επίσης πολύ δραστήρια 
στο υδρογόνο, καθώς θεωρείται αναπόσπαστο 
κομμάτι του οράματός της για το φυσικό 
αέριο. Θεωρεί εαυτόν παγκόσμιο ηγέτη στην 
ανάπτυξη και παραγωγή υδρογόνου, καθώς 
ήδη χρησιμοποιείται σε πολλά από τα 
διυλιστήρια της. Έντονη είναι η πεποίθηση ότι 
υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του 
μπλε υδρογόνου. Επίσης, η Επαρχία 
διατείνεται ότι είναι εφικτή η παραγωγή 
καθαρού υδρογόνου  σε προσιτές τιμές και ότι 
υπάρχει μέλλον για μια οικονομία υδρογόνου. 

Η κυβέρνηση της Αλμπέρτα βρίσκεται, επί 
του παρόντος, σε διαδικασία επεξεργασίας 
ενός σχεδίου για την ανάπτυξη οικονομίας 
υδρογόνου, το οποίο θα δημοσιευθεί τους 
επόμενους μήνες. 

 

3. Πρώτος κόμβος υδρογόνου στον 
Καναδά 

Στις 14 Απριλίου 2021 ξεκίνησε τις 
εργασίες του ο πρώτος κόμβος υδρογόνου 
(hydrogen hub) του Καναδά, έξω από την 
πόλη Έντμοντον της Επαρχίας Αλμπέρτα. Με 
την εν λόγω επένδυση, ύψους 2 εκατομμυρίων 
δολλαρίων, επιχειρείται η δημιουργία μίας 
εγχώριας βιομηχανίας, της οποίας η αξία 
αναμένεται να κυμαίνεται από 50 έως 100 
δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως μέχρι το 
2050. Η δημιουργία κόμβων υδρογόνου σε 
όλη την Επικράτεια είναι το «κλειδί» για την 
υλοποίηση της Στρατηγικής Υδρογόνου του 
Καναδά, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι.  

  

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας 

Ο όμιλος PHOENICIA ενδιαφέρεται να 
εισάγει ελληνικά τρόφιμα. Πρόκειται για 
μεγάλο εισαγωγέα και διανομέα μεσογειακών 
τροφίμων. 

Τα στοιχεία του εν λόγω ομίλου είναι: 

PHOENICIA GROUP 
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Taline Agobian 
Δ/νση: 2605 Boulevard Pitfield, St-Laurent, 
QC, Canada, H4S 1T2 
Τηλ.: +1 514 389 6363 ext. 51777 
Fax: +1 514 389 6017 
Email: tagobian@phoeniciagroup.com  
Website: www.phoeniciagroup.com   
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2. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας 

Η εισαγωγική εταιρεία PARTHENON, 
ελληνικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιείται στο Βανκούβερ, 
ενδιαφέρεται να εισάγει περισσότερα 
ελληνικά τρόφιμα.  

Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι: 

PARTHENON 
Πρόσωπο Επικοινωνίας: George Morfidis 
Δ/νση: 3089 W. Broadway, Vancouver, BC, 
V6K 2G9, Canada 
Τηλ.: +1 604 733 4191 
Email: george@parthenonmarket.ca   
Website: www.parthenonmarket.ca  
 

3. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας 

H εισαγωγική εταιρεία SOGESTAL 
ενδιαφέρεται να εισάγει τσάι του βουνού 
(Sideritis Scardica Greek mountain tea).  

Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι: 

SOGESTAL 
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Bill Angelopoulos, 
President 
Δ/νση: 3504, 1re Rue, Saint-Hubert, QC, J3Y 
8Y5 
Τηλ.: +1 514 909 7903 
Email: bill@sogestal.ca  
Website: www.sogestal.ca  

 

4. Διαδικτυακός τόπος προβολής 
ελληνικού ελαιολάδου 

Υφίσταται διαδικτυακός τόπος προβολής 
ελληνικού ελαιολάδου, με τίτλο Greek Liquid 
Gold (Eλληνικό Ρευστό Χρυσάφι): 
www.greekliquidgold.com. Περιλαμβάνει 
ποικίλη θεματολογία στην αγγλική: ειδήσεις 
και χρήσιμες πληροφορίες για το ελαιόλαδο, 
συνταγές, προτάσεις γαστρονομικού 
τουρισμού και πληθώρα λοιπών θεματικών.  

Ενδεικτικά, παρατίθεται πρόσφατη 
αρθρογραφία: 

How to Live More Than a Century: The 
Mediterranean Diet 

https://www.greekliquidgold.com/index.php/en/health-
benefits/the-mediterranean-diet-health-benefits/429-
how-to-live-more-than-a-century-the-mediterranean-
diet  
Greek Olive Oil near Top of World’s Best Olive Oil 
Lists 
https://www.greekliquidgold.com/index.php/en/more/co
mpetitions-awards/425-greek-olive-oil-near-top-of-
world-s-best-olive-oil-lists  
The Year in Review: The Greek Olive Oil World in 
2020 
http://www.greekliquidgold.com/index.php/en/news/42
3-the-year-in-review-the-greek-olive-oil-world-in-2020  
Olive Harvest, Olive Oil Creation Persist in Greek 
Lockdown 
http://www.greekliquidgold.com/index.php/en/news/41
7-olive-harvest-olive-oil-creation-persist-in-greek-
lockdown  
Can Extra Virgin Olive Oil Help Us Fight COVID-
19? 
http://www.greekliquidgold.com/index.php/en/health-
benefits/olive-oil-health-benefits/407-can-extra-virgin-
olive-oil-help-us-fight-covid-19 
 

Πρόκειται για μια ανεπίσημη, μη 
κερδοσκοπική προσπάθεια της 
δημοσιογράφου Lisa Radinovsky, η συνέχιση 
της οποίας είναι δυνατή βάσει 
χρηματοδοτήσεως από ενδιαφερόμενους 
φορείς. Επίσης επιβοηθητική θα ήταν η 
αναπαραγωγή των άρθρων σε κλαδικά 
περιοδικά. 

 

5. Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου στον 
Καναδά  

Ολοκληρώθηκε την 30η Απριλίου 2021 η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Καναδά 
(CIOOC 2021- Canada International Olive Oil 
Competition) μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας https://canadaiooc.com/your-
brand-registration/.  Οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να αποστείλουν τα δείγματά τους 
μέχρι την 10η Μάϊου 2021. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός, τα αποτελέσματα 
του οποίου θα ανακοινωθούν την 21η Ιουνίου 
2021, αποτελεί μια καλή ευκαιρία προώθησης 
των ελληνικών επωνυμιών ελαιολάδου. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα των διοργανωτών: 
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https://canadaiooc.com, αλλά και στο 
ακόλουθο άρθρο: 
https://www.greekliquidgold.com/index.php/en/more/co
mpetitions-awards/430-new-in-2021-the-canada-
international-olive-oil-competition 

 

6. Collision (20-22 Απριλίου 2021) 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 
ταχύτερα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό 
συνέδριο της Βόρειας Αμερικής, Collision. 
Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: https://collisionconf.com. Το 
2022, θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, από 
20 μέχρι 23 Ιουνίου.    

 

7. Webinar Food Market Show Edition 2 
(11-14 Μαΐου 2021) 

Από 11 έως 14 Μαΐου 2021 θα διεξαχθεί 
διαδικτυακά η δεύτερη Έκθεση Τροφίμων και 
Ποτών «FMS-FOOD MARKET SHOW 
Edition 2», υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών.    

Η εγγραφή στην πλατφόρμα, καθώς και η 
συμμετοχή στην Έκθεση και στις παράλληλες 
εκδηλώσεις είναι δωρεάν: 
www.foodmarketshow.com Το Πρόγραμμα 
της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://www.foodmarketshow.com/#messageb
oard  

 

8. Ποσειδώνια: 6ο Φόρουμ για τον 
θαλάσσιο τουρισμό (25 Μαΐου 2021) 

Την 25η Μαΐου 2021 πρόκειται να 
διεξαχθεί διαδικτυακά το 6ο Φόρουμ για τον 
θαλάσσιο τουρισμό 
(www.posidoniaseatourism.com). Το Γραφείο 
ΟΕΥ Οττάβας έχει ενημερώσει σχετικά 
καναδικούς φορείς και ενώσεις. 

Θέμα του εν λόγω φόρουμ είναι οι 
προκλήσεις κατά την επανάκαμψη της 

κρουαζιέρας (Challenges on the Road to 
Cruise Recovery). Η εγγραφή είναι δωρεάν 
για τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας και 
του θαλάσσιου τουρισμού.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τους διοργανωτές στην ακόλουθη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:seatourism@posidonia-
events.com 

 

9. Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:  «EU – 
Canada Tech Business Day» (27.5.2021) 

Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 
στον Καναδά (EUCCAN), σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe 
Network Canada, το Εμπορικό Επιμελητήριο 
της ΕΕ στον δυτικό Καναδά (EU Chamber of 
Commerce Canada West) και την Ένωση 
Εμπορίου και Επενδύσεων Καναδά – ΕΕ 
(Canada EU Trade and Investment 
Association - CEUTIA) διοργανώνει 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «EU – 
Canada Tech Business Day» την 27η Μαΐου 
2021. Στόχος είναι η παρουσίαση ευκαιριών 
και προκλήσεων στυς τομείς της γεωργικής 
τεχνολογίας (agri-tech), της καθαρής 
τεχνολογίας (clean tech) και της ιατρικής 
τεχνολογίας (med-tech).  

Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των διοργανωτών: 
https://euccan.com/europe-canada-tech-
business-
day/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=europe-canada-tech-business-day 

 

10. 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 
(6-7.10.2021) 

Από 6 έως 7 Οκτωβρίου 2021, θα διεξαχθεί 
το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας που 
διοργανώνει η AgriBusiness Forum, με θέμα 
«Μετάβαση των αγροδιατροφικών 
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συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη 
εποχή». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί με τη 
φυσική παρουσία εισηγητών και κοινού. 
Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω 
διαδικτύου, καθώς θα μεταδοθεί σε 
πραγματικό χρόνο και διαδικτυακά. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, 
τους ομιλητές για το κόστος εγγραφής είναι 
διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  
https://agribusinessforum.org/abf21-
agribusiness-forum-2021/, 
https://www.eventora.com/en/Events/agricultu
re-business-forum-2021 (εγγραφή). 

 

11. Δυνατότητα εγγραφής εταιρειών στο 
Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 

Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 
(EU Chamber of Commerce-EUCCAN) 
παρέχει πλέον σε εταιρείες τη δυνατότητα 
απόκτησης της ιδιότητας μέλους έναντι 
ετήσιας συνδρομής 5.000 δολλαρίων. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://euccan.com/join-us/ Μέχρι πρότινος, 
μέλη του EUCCAN ήταν μόνο διμερή 
επιμελητήρια και διπλωματικές αρχές. Από 
ελληνικής πλευράς, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Επιμελητηρίου είναι το Ελληνο-Καναδικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο με έδρα το Τορόντο 
(Hellenic-Canadian Board of Trade).  

 

12. DELPHI GROUP (Προσλήψεις) 

Ο όμιλος Delphi (www.delphi.ca) 
ενημέρωσε το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας σχετικά 
με την πραγματοποίηση προσλήψεων στις 
ακόλουθες θέσεις:   

 Sustainable Engineering Analyst — The 
Delphi Group 

 Research Analyst — The Delphi Group 
 Consultant - Sustainability & ESG 

Reporting — The Delphi Group 
 Director, Innovation and Cleantech — The 

Delphi Group 

 Intern/Analyst (Sept-Dec 2021) — The 
Delphi Group 

 Director, Program & Operations — 
GLOBE Series 

 Digital Marketing & Web Specialist — 
GLOBE Series 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν απευθείας με τον όμιλο.  

 
 
 
 
 

 


