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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εν όψει συζητήσεως του νέου 
προϋπολογισμού στη Βουλή των Κοινοτήτων 
για το δημοσιονομικό έτος 2022-2023, την 7η 
Απριλίου 2022, η κατάσταση της οικονομίας, 
λήγοντος του Μαρτίου τ.έ, έχει ως 
ακολούθως:  

 

1. Βασικό επιτόκιο  

Στις αρχές Μαρτίου 2022, η Κεντρική 
Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσε την αύξηση 
του βασικού επιτοκίου στο 0,5%. Πρόκειται 
για την πρώτη αύξηση του βασικού επιτοκίου 
σε διάστημα δύο ετών. Σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση, καθώς η οικονομία 
συνεχίζει να ανακάμπτει και οι πληθωριστικές 
πιέσεις παραμένουν υψηλές, αναμένεται ότι τα 
επιτόκια θα αυξηθούν περαιτέρω, κατόπιν 
συνεχούς αξιολόγησης της οικονομίας και με 
κριτήριο την επίτευξη του στόχου του 2% για 
τον πληθωρισμό που έχει θέσει η Τράπεζα 
(https://www.bankofcanada.ca/2022/03/fad-
press-release-2022-03-02). 

 

2. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Φεβρουάριο 
2022, ο ρυθμός πληθωρισμού ξεπέρασε το 
υψηλό τριών δεκαετιών.  Ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 
5,7% τον Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 
καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό από τον 
Αύγουστο του 1991. Τη μεγαλύτερη αύξηση 
σημείωσαν οι τιμές καυσίμων (+32,3%) και 
τροφίμων (+7,4%), σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο του 2021. 

Αν εξαιρεθεί η άνοδος που σημειώθηκε στις 
τιμές καυσίμων, ο ρυθμός πληθωρισμού 
ανέρχεται σε 4,7%.  

Έγκριτοι οικονομολόγοι προειδοποιούν για 
περαιτέρω αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού, 
καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
οδήγησε σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και 
σιταριού.  

 

3. Επαρχία Κεμπέκ-Ρεκόρ ξένων 
επενδύσεων 

Ρεκόρ ξένων επενδύσεων κατεγράφη στο 
Μόντρεαλ το 2021, ύψους 3,8 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Η αύξηση 
οφείλεται στην πραγματοποίηση των 
επενδύσεων που επρόκειτο να γίνουν το 2020, 
αλλά αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας, καθώς 
και στην άνθιση που παρατηρείται στους 
τομείς της πληροφορικής και των 
βιντεοπαιχνιδιών.  

 

4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά 

Κατά τον Μάρτιο 2022, παρατηρήθηκε 
σημαντικός περιορισμός των κρουσμάτων, με 
ποσοστό μηνιαίας αύξησης 5,82%. Ωστόσο, 
περί τα μέσα Μαρτίου, έγινε λόγος για 
εμφάνιση νέας παραλλαγής που συνδυάζει 
στοιχεία της Δέλτα και της Όμικρον και φέρει 
το όνομα «Deltakron», ενώ πρόσφατα 
εμφανίστηκε νέο κύμα πανδημίας. Παρά ταύτα, 
οι πολίτες δεν επιθυμούν την επαναφορά νέων 
περιοριστικών μέτρων. 

Από την 1η Μαρτίου 2022 έχει αρθεί η 
πληθώρα των περιοριστικών μέτρων που είχαν 
επιβληθεί από τις Επαρχίες. Μεταξύ αυτών, η 
Επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε την 21η 
Μαρτίου 2022 ότι αίρεται η υποχρέωση χρήσης 
μάσκας στα σχολεία, στα καταστήματα και 
στους περισσότερους δημόσιους χώρους.    

Από την 1η Απριλίου 2022, οι πλήρως 
εμβολιασμένοι ταξιδιώτες δεν απαιτείται να 
έχουν προβεί σε συμπλήρωση του λεγόμενου 
«pre-entry test» ούτε σε PCR τεστ προκειμένου 
να εισέλθουν στον Καναδά. Εξακολουθεί το 
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μέτρο απαγόρευσης εισόδου για τους μη 
εμβολιασμένους ταξιδιώτες που επιθυμούν να 
εισέλθουν στον Καναδά για τουρισμό, 
προσωπικά ταξίδια ή και για φοίτηση.  

Ακολουθεί πίνακας που αποτυπώνει την 
επιδημιολογική κατάσταση στον Καναδά και 
στις τέσσερις μεγάλες Επαρχίες (Οντάριο, 
Κεμπέκ, Βρετανική Κολομβία, Αλμπέρτα). 

 
Πίνακας: Αποτύπωση επιδημιολογικής κατάστασης 

Πληθυσμός 
38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρώσαντες Θάνατοι 

Καναδάς 

28.2.2022 3.292.807 3.145.723 36.595 

31.3.2022 3.484.560 3.287.664 37.626 

Οντάριο 

28.2.2022 1.102.011 1.071.400 12.433 

31.3.2022 1.162.609 1.129.428 12.433 

Κεμπέκ 

28.2.2022 921.981 893.780 13.982 

31.3.2022 967.769 929.716 14.365 

Βρετανική Κολομβία 

28.2.2022 348.305 310.533 2.873 

31.3.2022 356.501 310.533 2.998 

Αλμπέρτα 

28.2.2022 525.816 310.533 2.873 

31.03.2022 540.733 Μη διαθέσιμα 
στοιχεία 

4.074 

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

 

 
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Καναδάς-Ηνωμένο Βασίλειο: Έναρξη 
επισήμων διαπραγματεύσεων για τη 
σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου 

 

Κατόπιν συνομιλιών που είχε στην Οττάβα 
η καναδή Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, 
Προώθησης Εξαγωγών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης, 
κα Mary Ng, με τη βρετανίδα Υπουργό 
Διεθνούς Εμπορίου, κα Anne-Marie 
Trevelyan, ανακοινώθηκε, σε κοινή 
συνέντευξη τύπου την 24η Μαρτίου 2022 
(https://www.youtube.com/watch?v=HPGaTn
SJgpY), η έναρξη επισήμων 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας 
ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Καναδά και 
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα διαδεχθεί 
την προσωρινή συμφωνία «Canada-U.K. 
Trade Continuity Agreement-TCA» 
(https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-
2/bill/C-18/royal-assent).   

Η κα Ng ανέφερε ότι το 2021 το Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν ο τρίτος σπουδαιότερος 
εμπορικός εταίρος του Καναδά σε προϊόντα 
και υπηρεσίες. Με την ομόλογό της 
συζητήσανε εκτενώς για τη σπουδαιότητα 
προώθησης του διεθνούς εμπορίου και 
ενίσχυσης των αλυσίδων εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο της νέας συμφωνίας θα ενισχυθεί, 
μεταξύ άλλων, ο ρόλος των γυναικών και των 
αυτοχθόνων πληθυσμών, ενώ παράλληλα θα 
δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, θα υιοθετηθεί μια προοδευτική 
ατζέντα με υψηλά πρότυπα για το περιβάλλον 
και την εργασία, ενισχύοντας παράλληλα τις 
επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τις 
ρυθμίσεις για το ψηφιακό εμπόριο.  

Η κα Trevelyan δήλωσε ότι ο Καναδάς 
είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους 
του Ηνωμένου Βασιλείου και συμφώνησε με 
την κα Ng για την ύπαρξη μακροχρόνιων και 
ισχυρών πολιτιστικών και οικονομικών 
δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα 
συμφωνία ελευθέρου εμπορίου αναμένεται να 
χαράξει μια προοδευτική εμπορική πολιτική, η 
οποία θα ενισχύσει έτι περαιτέρω τις δύο 
οικονομίες. Σημείωσε, δε, ότι κατά το 2020 ο 
όγκος διμερούς εμπορίου ξεπέρασε τα 19 
δισεκατομμύρια λίρες.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ενίσχυση των νεοφυών 
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επιχειρήσεων στον τεχνολογικό τομέα, καθώς 
και στους τομείς α) έρευνας και ανάπτυξης 
και β) ψηφιακών χρηματοοικονομικών και 
νομικών υπηρεσιών. Η κα Trevelyan 
σημείωσε ότι το ΗΒ είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον 
κόσμο και σχεδόν το ήμισυ αυτών 
κατευθύνεται στον Καναδά. Ως εκ τούτου, 
είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν στη 
νέα συμφωνία διατάξεις για το ψηφιακό 
εμπόριο που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές 
και θα δώσουν περισσότερες επιλογές στους 
καταναλωτές, κατά το πρότυπο ενδεχομένως 
της συμφωνίας για την ψηφιακή οικονομία 
που έχει συναφθεί μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Σιγκαπούρης. Επίσης, με τη 
νέα συμφωνία αναμένεται να ενισχυθεί η 
πολιτική για επίτευξη μηδενικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, μέσω 
ανταλλαγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων, από ηλεκτρικά 
οχήματα έως δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα. Επιπλέον, αναμένεται να 
δημιουργηθούν νέες εμπορικές και 
επενδυτικές ευκαιρίες για τις γυναίκες. Τέλος, 
η κα Trevelyan εξέφρασε την πεποίθηση ότι, 
υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, η 
νέα συμφωνία θα ενισχύσει τους συμμαχικούς 
δεσμούς με τον Καναδά. 

Από τα ως άνω προκύπτει η σπουδαιότητα 
που αποδίδουν οι δύο χώρες στην έναρξη των 
επισήμων διαπραγματεύσεων, καθώς και η 
δέσμευσή τους για την εντατικοποίηση τους, 
προκειμένου να επιτευχθεί η σύναψη μιας 
σύγχρονης εμπορικής συμφωνίας, 
ανταποκρινόμενης στις νέες απαιτήσεις του 
επιχειρείν, εντός δύο ετών.  

 

 

 

 

 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου 
του Άνθρακα μέχρι το 2030 

Την 29η Μαρτίου 2022, ο Καναδός 
Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
ανακοίνωσε το Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών 
μέχρι το 2030 (2030 Emissions Reduction 
Plan: Canada’s Next Steps to Clean Air and a 
Strong Economy, 
(https://www.canada.ca/en/environment-
climate-change/news/2022/03/2030-
emissions-reduction-plan--canadas-next-steps-
for-clean-air-and-a-strong-economy.html). 

Πρόκειται για μια φιλόδοξη ανά τομέα 
προσέγγιση, με στόχο την επίτευξη μείωσης 
εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 40% 
μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2005, και παράλληλα θέτει τις βάσεις για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο επίτευξης μηδενικών 
εκπομπών ρύπων έως το 2050. Όπως δήλωσε 
ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση του Καναδά, 
έχοντας λάβει υπ’όψιν της τις θέσεις 
εκατομμυρίων Καναδών, Αυτοχθόνων 
Πληθυσμών, επιχειρηματικών φορέων, 
Επαρχιών και Δήμων, εξακολουθεί να 
λαμβάνει δράση για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση ενός 
ηγετικού ρόλου του Καναδά στη μετάβαση σε 
έναν «καθαρό» βιομηχανικό και τεχνολογικό 
τομέα. 

Στο εν λόγω Σχέδιο προβλέπεται διάθεση 
9,1 δισ. δολλαρίων Καναδά σε νέες 
επενδύσεις που έχουν στόχο τη μείωση της 
ρύπανσης και την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Οι τομείς, στους οποίους θα διατεθούν 
σημαντικά ποσά είναι οι ακόλουθοι: α) 
ηλεκτρικά οχήματα, β) αγορά ακινήτων, γ) 
βιομηχανία, δ) δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ε) παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, στ) αγροτικός τομέας, ζ) 
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συνεργασία με κοινότητες για ενίσχυση 
δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.  

Η κυβέρνηση προτίθεται να δημοσιεύσει 
ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του 
Σχεδίου περί τα τέλη του 2023.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο 
βασίζεται στις υφιστάμενες κλιματικές 
δράσεις του Καναδά που περιγράφονται στο 
Παγκαναδικό Πλαίσιο για Καθαρή Ανάπτυξη 
και Κλιματική Αλλαγή του 2016 (Pan-
Canadian Framework on Clean Growth and 
Climate Change - 2016), στο Ενισχυμένο 
Σχέδιο για το κλίμα (Canada’s Strengthened 
Climate Plan: A Healthy Environment and a 
Healthy Economy - 2020), καθώς και στον 
Προϋπολογισμό έτους 2021-2022 (επίκειται η 
κατάθεση του νέου Προϋπολογισμού την 7η 
Απριλίου 2022). 

 

2. Αύξηση παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

Με την απαγόρευση διάθεσης ρωσικού 
πετρελαίου, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό 
πολιτών υποστηρίζει την επανεκκίνηση του 
αγωγού Keystone XL. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο Καναδάς όχι μόνο καλείται να 
αυξήσει την παραγωγή του αλλά και να βρει 
τρόπους μεταφοράς πετρελαίου, γεγονός που 
απαιτεί δημιουργία υποδομών σε βάθος 
χρόνου.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Φυσικών Πόρων, κ. Jonathan Wilkinson, ο 
Καναδάς είναι σε θέση να παράγει και να 
εξάγει στις ΗΠΑ 200.000 επιπλέον βαρέλια 
πετρέλαιο την ημέρα, καθώς και επιπλέον 
φυσικό αέριο, που αντιστοιχεί σε 100.000 
βαρέλια πετρελαίου.  

Η εν λόγω αύξηση αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες 
ούτως ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να 

μεταφέρουν, με τη σειρά τους, ορισμένες 
ποσότητες στην Ευρώπη.  

 

3. Στρατηγική Επαρχίας Ontario για τα 
κρίσιμα ορυκτά  

Την 17η Μαρτίου 2022, παρουσιάστηκε 
από τον Πρωθυπουργό της Επαρχίας του 
Οντάριο, κ. Doug Ford, η στρατηγική της 
Επαρχίας για τα κρίσιμα ορυκτά, προκειμένου 
να αξιοποιηθεί η αυξανόμενη παγκόσμια 
ζήτηση για ορυκτά που είναι ζωτικής 
σημασίας για τεχνολογίες, όπως οι μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων, τα «smartphone» και 
οι φορητοί υπολογιστές.  

Η εν λόγω Στρατηγική εκτείνεται σε βάθος 
πενταετίας και αποσκοπεί στην καλύτερη 
διασύνδεση των ορυχείων που υπάρχουν στο 
βόρειο μέρος της Επαρχίας με τον 
κατασκευαστικό τομέα στο νότιο μέρος, ιδίως 
για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων 
(EV) και μπαταριών στο Οντάριο. 
Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση νέων 
και αναπτυσσόμενων αγορών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται 
με ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, 
τηλεπικοινωνίες και εθνική άμυνα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η Επαρχία του Οντάριο 
προσδοκά ότι θα εξασφαλίσει ηγετική θέση 
στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των 
συγκεκριμένων κλάδων.  

Η Στρατηγική θέτει έξι προτεραιότητες, 
μεταξύ των οποίων ενίσχυση έρευνας σχετικά 
με τα κρίσιμα ορυκτά, δημιουργία ανθεκτικών 
τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, βελτίωση 
ρυθμιστικού πλαισίου, με σκοπό να καταστεί 
η εγχώρια βιομηχανία πιο ανταγωνιστική.  

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής 
προβλέπεται η διάθεση 24 εκ. δολλαρίων 
Καναδά σε βάθος τριετίας.  
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4. Εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών για 
ηλεκτρικά οχήματα στο Windsor 

Σύμφωνα με ανακοινώνεις αξιωματούχων 
της Επαρχίας του Οντάριο, θα κατασκευαστεί 
στην πόλη Windsor της Επαρχίας, το πρώτο 
εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών 
ηλεκτρικών οχημάτων ιόντων λιθίου (EV), ως 
μέρος μιας συμφωνίας κοινοπραξίας, αξίας 
4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της 
ολλανδικής Stellantis και της νοτιοκορεατικής 
LG Energy Solution. Η εν λόγω επένδυση 
αναμένεται να δημιουργήσει 2.500 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή.  

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας 

Η καναδική εταιρεία  Fluor Canada Ltd. 
(www.fluor.com)  ενδιαφέρεται να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να παράσχουν σειρά 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, στην Ελληνικός 
Χρυσός ΑΕ (www.hellas-gold.com), σε ότι 
αφορά τις δραστηριότητές της τελευταίας στις 
Σκουριές Χαλκιδικής.  

Σημειώνεται ότι η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 
είναι θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold 
Corporation (www.eldoradogold.com) και 
συνιστά μία από τις σημαντικότερες 
καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Η Fluor αναζητεί ελληνικές εταιρείες στους 
ακόλουθους κλάδους, δίδοντας προτεραιότητα 
σε όσους εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα: 

Geotechnical EoR 

Concrete Placement 

SMP Installation 

E&I Installation 

EPCC - Process Tanks (Areas 1 & 2) - (Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning) 

EPCC - Main Substation (Engineering, Procurement, 

Construction and Commissioning) 

Conveyor Belts 

Pre-assembly Services 

Stockpile Cover 

Process - Underground Services 

Structural Piling & Modifications 

Site Earthworks / Roads 

Site Diversion / Ponds 

Dry Tails / Embankment earthworks 

EPCC - Commercial Buildings (Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning) 

EPCC - Truck Shop/Services (Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning) 

EPCC - Vehicle Fuel Station (Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning) 

EPCC - Nitrate NH Storage (Engineering, Procurement, 
Construction and Commissioning) 

EPCC - Potable Water / Sewage Treatment Plants 
(Engineering, Procurement, Construction and 
Commissioning) 

Water Field Pipeline 

Fire Detection / Suppression 

Permanent Communications (Areas 1&2) 

Site Finished Grading (Areas 1&2) 

EPCC - Overhead Power Distribution (Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning) 

Piling 

General Repair and Maintenance 

Rubber Repairs 

Electrical Inspection / Repairs 

Preservation Services 

General Construction Services 

EPCM/Owner Vehicles 

Mill Torquing Service 

Concrete and Aggregate Supply 

Heavy Haul / Cranes 

Transformer Oil Filter / Fill 

Temporary Construction Power 
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Waste Management / Recycle Services 

EPCM / Owner Project Computers 

Office Equipment 

Site Radios 

Telecommunication / Data Services 

Medical Services - Fluor / Owner 

Medical Services - Craft 

EPCM / Owner Project Fuel Supply 

Construction Water Supply 

EPCM Staff Bussing 

Mid Shift Catering Services 

Refurbish Existing Construction Offices / Services 

EPCM Office / Car Wash 

Refurbish Existing Warehouse 

Craft Lunchroom / Washcars 

Security Gate House 

Topo Mapping / Aerial Photos 

3rd Party Field Engineering Services 

Geotechnical Investigation 

Construction Surveying 

QA Soils Services 

QA NDE Services 

QA Electrical Services 

Bridge Crane / Hoist Inspections / Certifications 

Freight Forwarding 

Customs Clearance 

SQS/Shop Survey Services 

Inland Freight 

Heavy Lift Transport 

 
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες 

μπορούν να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας με 
την κα Luisa Ramirez, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση Luisa.Ramirez@fluor.com.  

 

2. Διαδικτυακό Σεμινάριο για τη 
Συμφωνία CETA (10.3.2022) 

Tο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 
(European Union Chamber of Commerce in 
Canada-EUCCAN), στο πλαίσιο προώθησης 
της Συμφωνίας CETA στον Καναδά, 
διοργάνωσε την 10η Μαρτίου 2022 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τους κανόνες 
προέλευσης.  

Το σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο στον 
ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqFRCta
Lm0U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


