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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Οικονομική
ενημέρωση

3. Διεθνές Εμπόριο Καναδά-Οκτώβριος
2021
και

δημοσιονομική

Σύμφωνα με την οικονομική και
δημοσιονομική ενημέρωση της Αντιπροέδρου
και Υπουργού Οικονομικών του Καναδά, κας
Chrystia Freeland, που δημοσιεύθηκε την 14η
Δεκεμβρίου
2021
(https://www.budget.gc.ca/efumeb/2021/report-rapport/EFU-MEB-2021EN.pdf), το δημοσιονομικό έλλειμμα για το
2021 φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την
αρχική πρόβλεψη, διαμορφούμενο σε 144,5
δισ. CAD έναντι 154.7 δισ. Η οικονομική
ανάκαμψη ήταν
καλύτερη από την
αναμενόμενη. Μάλιστα, η κα Freeland
προτίθεται να διαθέσει το ήμισυ των εσόδων
από την φορολογία για τη χρηματοδότηση ήδη
υφιστάμενων και νέων μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας και της μετάλλαξης όμικρον.

2. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της
Nanos Research, το ολοένα αυξανόμενο
κόστος τροφίμων και φυσικού αερίου είναι
από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους
Καναδούς, τα δύο τρίτα εκ των οποίων
ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να
αναταπεξέλθουν στις συνεχείς αυξήσεις των
τιμών.
Όπως αναφέρεται σε έκθεση ερευνητών
καναδικών Πανειστημίων, ο πληθωρισμός, σε
ετήσια βάση, ανήλθε το 2021 σε 3,9% ως
ποσοστό του ΑΕΠ. Η εν λόγω ανοδική πορεία
αναμένεται να συνεχισθεί κατά το επόμενο
έτος και να κυμανθεί μεταξύ 5% και 7%, το
οποίο μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου
966 δολλαρίων για μια τετραμελή οικογένεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Οκτώβριο
2021, οι καναδικές εξαγωγές ανήλθαν σε 56,2
δισεκατομμύρια δολλάρια, σημειώνοντας
αξιοσημείωτη άνοδο της τάξεως του 6,4%, σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021, ενώ οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3%. Η άνοδος
του συνολικού όγκου εμπορίου αποδίδεται
κυρίως στην αύξηση του εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων. Το εμπορικό
πλεόνασμα του Καναδά έφθασε τα 2,1 δισ. $,
σημειώνοντας το μεγαλύτερο πλεόνασμα
εντός του 2021.
Ως προς τις εξαγωγές, καταγράφονται
κέρδη σε 8 από τις 11 κατηγορίες προϊόντων,
ιδιαιτέρως στα μηχανοκίνητα οχήματα και
εξαρτήματα καθώς και στα προϊόντα
ενέργειας. Στις δύο αυτές κατηγορίες
αποδίδεται το 80% της συνολικής αύξησης
των εξαγωγών. Ειδικότερα οι εξαγωγές
προϊόντων ενέργειας αυξήθηκαν κατά 9,8%
τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον
Σεπτέμβριο, φθάνοντας τα 13,9 δισ. $, εκ των
οποίων 9,8 δισ. αφορούσαν σε εξαγωγές
πετρελαίου (+11,6%).
Από το άλλο μέρος, στις εισαγωγές,
καταγράφονται κέρδη σε 7 από τις 11
κατηγορίες προϊόντων. Τα δύο τρίτα των
κερδών αποδίδονται στην αύξηση των
εισαγωγών οχημάτων και μερών.
Κύριος εμπορικός εταίρος παρέμειναν οι
ΗΠΑ. Οι καναδικές εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 6,9%, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ
σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση, ήτοι 9,1%.
Οι καναδικές εξαγωγές προς τις λοιπές
χώρες αυξήθηκαν κατά 5%, κυρίως προς την
Κίνα (κραμβέλαιο και άνθρακας), Ολλανδία,
Νότια Κορέα (σιδηρομεταλλεύματα) και
Χονγκ Κονγκ (χρυσός). Οι πλημμύρες και οι
κατολισθήσεις που έπληξαν τον περασμένο
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Νοέμβριο την Επαρχία της Βρετανικής
Κολομβίας αναμένεται να επηρεάσουν το
εμπόριο με τρίτες χώρες πλην των ΗΠΑ,
καθώς παρατηρήθηκαν μεγάλες διακοπές στη
μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τα
βασικά σημεία εισόδου και εξόδου στη Δυτική
Ακτή.
Οι εισαγωγές από λοιπές χώρες πλην των
ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,6%.
Τέλος, ως προς το διεθνές εμπόριο
υπηρεσιών,
σημειώθηκε
αύξηση,
τον
Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
2021, τόσο στις εξαγωγές (+2,2%), φθάνοντας
τα 11,4 δισ. δολλάρια όσο και στις εισαγωγές
(+0,4%), φθάνοντας τα 12 δισ. δολλάρια.

4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Μέτρα οικονομικής στήριξης
Πληθυσμός
38.005.238

-

Καταγεγραμμένα
κρούσματα

Αναρρώσαντες

Θάνατοι

29.12.2021

2.102.470

1.864.799

30.253

30.11.2021

1.792.500

1.737.256

29.687

29.12.2021

725.841

638.678

10.171

30.11.2021

618.490

601.550

10.000

29.12.2021

572.419

482.502

11.702

30.11.2021

448.171

428.679

11.579

29.12.2021

246.671

227.780

2.419

30.11.2021

218.426

213.053

2.333

29.12.2021

357.623

336.917

3.310

30.11.2021

335.247

327.454

3.248

Καναδάς

Οντάριο

Κεμπέκ

Βρετανική Κολομβία

Αλμπέρτα

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

Με την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον, η
επιδημιολογική κατάσταση στον Καναδά

επιδεινώθηκε σημαντικά. Μέσα σε διάστημα
ενός μηνός, σημειώθηκε αύξηση των
κρουσμάτων της τάξεως του 17,29%!
Ενδεικτικά, στην Επαρχία του Οντάριο, ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων, την 29η
Δεκεμβρίου 202, ανήλθε σε 10.436, ήτοι
αύξηση 160,84% σε διάστημα επτά ημερών (!),
ενώ το Κεμπέκ κατέγραψε 13.149 κρούσματα
(29.12.2021), με αύξηση 136,08% σε διάστημα
επτά ημερών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας
Medicago Inc. με έδρα το Κεμπέκ, το εμβόλιο
που η ίδια ανέπτυξε παρουσιάζει, βάσει
μεγάλης κλίμακας κλινικής δοκιμής, 70%
αποτελεσματικότητα κατά του COVID-19 και
πολλών
μεταλλάξεών
του
(https://medicago.com/en/press-release/medicagosubmits-phase-3-data-to-health-canada-for-its-plantbased-covid-19-vaccine-candidate/).

Το αποτέλεσμα
ενισχύει την προσπάθεια της εταιρείας να γίνει
ο πρώτος παρασκευαστής εμβολίων covid-19
στον Καναδά.
Προς επιβράδυνση της εξάπλωσης της
μετάλλαξης όμικρον, η καναδική κυβέρνηση
προέβη σε λήψη έκτακτων μέτρων από τις
αρχές Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα,
οι
ταξιδιώτες που φθάνουν στον Καναδά
αεροπορικώς, με εξαίρεση όσων έρχονται από
τις ΗΠΑ, υποβάλλονται, κατά την άφιξή τους,
σε τεστ κορωνοϊού και παραμένουν σε
απομόνωση
μέχρι
την
έκδοση
των
αποτελεσμάτων (1 έως 3 ημέρες), ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι πρόκειται για πλήρως
εμβολιασμένα άτομα. Προηγουμένως είχε
απαγορευτεί η είσοδος στον Καναδά από 10
συνολικά χώρες της Αφρικής, γεγονός το οποίο
προκάλεσε την αντίδραση του Παγκόσμιου
Οργανισμού
Υγείας
και
τη
διεθνή
αποδοκιμασία,
καθώς
δεν
υφίσταται
επιστημονικό σκεπτικό για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αν
και
υποστηρίζει
ότι
επρόκειτο
για
δικαιολογημένο από τις περιστάσεις μέτρο,
επανεξετάζει την πολιτική της.
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Θορυβημένη από την ταχεία εξάπλωση της
μετάλλαξης
όμικρον,
η
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση, συστήνει στους Καναδούς
ακύρωση των σχεδίων τους για ταξίδια στο
εξωτερικό που δεν είναι απαραίτητα, καθώς η
εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη όμικρον
εξαπλώνεται
σε
όλο
τον
κόσμο
(https://www.cbsaasfc.gc.ca/services/covid/menu-eng.html).
Η Γερουσία ενέκρινε με ταχείς ρυθμούς μια
σειρά μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των
πληγέντων από την πανδημία (Bill C-2).
Σκοπός τους είναι η παροχή οικονομικής
στήριξης σε επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν
εντολή να κλείσουν τις πόρτες τους λόγω
επιβολής εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της
μετάλλαξης
όμικρον
(https://www.canada.ca/en/departmentfinance/news/2021/11/government-introduceslegislation-to-create-jobs-and-implementtargeted-covid-19-support.html).
Επιπλέον,
προβλέπεται επίδομα. ύψους 300 δολλαρίων
την εβδομάδα. σε εργαζομένους που
επηρεάζονται άμεσα από μέτρα αποκλεισμού
(lockdown) στην περιοχή τους, από το νέο έτος.
Ωστόσο, η πρόσβαση στο εν λόγω επίδομα δεν
είναι δυνατή, δεδομένου ότι κανείς στη χώρα
δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς
καμία περιοχή δεν έχει τεθεί σε αποκλεισμό
(lockdown).

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. CUSMA-Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Σε συνέχεια έντονων αντιδράσεων της
καναδικής κυβέρνησης σχετικά με την
προστατευτική πολιτική των ΗΠΑ (Build
Back Better Act) στο θέμα των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, η Αντιπρόεδρος και Υπουργός
Οικονομικών του Καναδά, κα Chrystia
Freeland, απέστειλε, την 10η Δεκεμβρίου
2021, επιστολή σε κορυφαίους γερουσιαστές

των ΗΠΑ, απειλώντας ότι ο Καναδάς θα
αναστείλει την εφαρμογή τμημάτων της
Συμφωνίας και θα επιβάλει αντίποινα σε
αμερικανικά προϊόντα, εάν ψηφισθεί η
νομοθεσία περί ηλεκτρικών οχημάτων, η
οποία συνιστά προτιμησιακή προσέγγιση και
πραγματώνει
πολιτικές
αθέμιτου
ανταγωνισμού. Στην επιστολή, την οποία
συνυπέγραψε
η
Υπουργός
Διεθνούς
Εμπορίου, κα Mary Ng, αναφέρεται, μεταξύ
άλλων, ότι οι ΗΠΑ, παραβιάζουν
συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
την Συμφωνία CUSMA. Οι φοροαπαλλαγές
που
προβλέπονται
στο
νομοθέτημα
ισοδυναμούν ουσιαστικά με επιβολή
έμμεσων δασμών ύψους 34% για τα οχήματα
που συναρμολογούνται στον Καναδά. Με
την εν λόγω επιστολή, η κα Freeland δεν
απέκλεισε
το
ενδεχόμενο
επιβολής
αντιποίνων ακόμη και σε αμερικανικά
γαλακτοκομικά προϊόντα.
Μέχρι στιγμής, η καναδική πλευρά δεν
έχει αντιδράσει επισήμως στην καθυστέρηση
έγκρισης του νομοσχεδίου, το οποίο
προβλέπει σημαντικές δαπάνες, ύψους 1,75
τρισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ.
Από καναδικής πλευράς, καταγράφεται η
βαριά δυσαρέσκεια του τρίτου εταίρου της
Συμφωνίας CUSMA, που έχει μιλήσει για
εμπορικά αντίποινα. Η Καναδή Υπουργός
Διεθνούς Εμπορίου, κα Mary Ng, είχε
πρόσφατα διαδικτυακή συνάντηση με την
Υπουργό Οικονομίας του Μεξικού, κα
Tatiana
Clouthier,
προκειμένου
να
διερευνηθούν τρόποι κοινής αντίδρασης
κατά της αμερικανικής προστατευτικής
πολιτικής.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που
εγκριθεί το νομοσχέδιο, θα ισχύσουν
φοροαπαλλαγές ύψους μέχρι 12.500 $ ΗΠΑ
για
τα
ηλεκτρικά
οχήματα
που
κατασκευάζονται από αμερικανούς εργάτες,
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γεγονός που πλήττει κατάφωρα
καναδική αυτοκινητοβιομηχανία.

την

2. Ξυλεία-Προσφυγή Καναδά κατά ΗΠΑ
στο πλαίσιο της Συμφωνίας CUSMA
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού
Διεθνούς Εμπορίου, κας Mary Ng, ο Καναδάς
προσφεύγει κατά των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 10
της Συμφωνίας CUSMA. Την εν λόγω κίνηση
πυροδότησε η ανακοίνωση των ΗΠΑ, τον
Νοέμβριο 2021, ότι θα διπλασιάσουν τους
δασμούς επί της καναδικής μαλακής ξυλείας
(softwood lumber) από 8,99% σε 17,9%.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1. Άνοδος τιμών πετρελαίου
Από την άνοδο των τιμών πετρελαίου
έχουν ευνοηθεί οι Επαρχίες της Αλμπέρτα, της
Σασκάτσουαν και της Νέας Γης που διαθέτουν
παραγωγή πετρελαίου. Και οι τρεις έχουν
αυξήσει σημαντικά τα έσοδά τους, με την
Αλμπέρτα να μειώνει θεαματικά το έλλειμμά
της, ενώ δεν αποκλείεται, κατά το επόμενο
έτος, να καταγράψει πλεόνασμα.

2. Έκθεση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Καναδά
Σύμφωνα με Έκθεση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας του Καναδά, η οποία
δημοσιεύθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2021
(https://www.cer-rec.gc.ca/en/dataanalysis/canada-energyfuture/2021/index.html) και λαμβάνει υπ’ όψιν
τις κυβερνητικές πολιτικές για την κλιματική
αλλαγή, η παραγωγή πετρελαίου του Καναδά
αναμένεται να αυξηθεί κατά 16% μέχρι το
2032 (5,8 εκ. βαρέλια ημερησίως), παρά τις
υποσχέσεις της Κυβέρνησης για επίτευξη

μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
μέχρι το 2050. Σημειώνεται ότι ο Καναδάς
είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός
πετρελαίου παγκοσμίως, με παραγωγή πέντε
εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.
Στην εν λόγω Έκθεση εξετάζονται δύο
βασικά σενάρια, στα οποία διαφέρουν οι
προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης ενέργειας
με κριτήριο το επίπεδο επίτευξης μείωσης
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμη,
παρουσιάζονται έξι σενάρια που διερευνούν
τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας του Καναδά, σε πλαίσιο
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3. Προκήρυξη 18 καινοτόμων έργων –
Παράταση προθεσμίας 14.1.2022
Η Δράση LCBA (Carbon and Circular
Economy
Business
Action),
που
χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ανακοίνωσε την
προκήρυξη 18 καινοτόμων έργων στους
τομείς: α) γεωργίας, β) υδατοκαλλιέργειας και
αγροδιατροφής, γ) ηλεκτρισμού, κτιρίων και
υποδομών, δ) απορριμμάτων και πλαστικών
και ε) μεταφορών. Λεπτομέρειες είναι
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://lcbacanada.com/challenges/?utm_medi
um=email&utm_source=icf&utm_content=3rd
%20Call%20for%20Challenge%20Applicatio
n%20extended&utm_campaign=
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επικοινωνήσουν με την κα Ana Guallarte
(email : ana.guallarte@eeas.europa.eu) ή με
την LCBA στις ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
info@lcbacanada.com;
todd.allmendinger@lcbacanada.com,
για
περισσότερες πληροφορίες.
Σημειώνεται ότι η νέα προθεσμία
υποβολής προτάσεων είναι η 14η Ιανουαρίου
2022.
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4. Παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα
Ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin
Trudeau, με γνώμονα την επιθυμία του να
καταστήσει τον Καναδά παγκόσμιο ηγέτη
στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, ζήτησε την αναθεώρηση της
επενδυτικής νομοθεσίας για την προστασία
της βιομηχανίας από εχθρικούς ξένους
επενδυτές (hostile foreign investors). Ο
Υπουργός Καινοτομίας, κ. François-Philippe
Champagne, καλείται να εργαστεί προς την
κατεύθυνση ανάδειξης του Καναδά ως
παγκόσμιου προμηθευτή σπάνιων γαιών, που
είναι απαραίτητες για την κατασκευή
ηλεκτρικών οχημάτων, έξυπνων κινητών
(smartphones), εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
και στρατιωτικό υλικό.
Ήδη ο Καναδάς έχει επιδοθεί σε
διερεύνηση επαφών, με σκοπό τη σύναψη
συνεργασιών για νέα εργοστάσια κατασκευής
μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Αν και ο
ανταγωνισμός στη Βόρεια Αμερική είναι
ιδιαίτερα αυξημένος,
οι κυβερνητικές
διαπραγματεύσεις με τουλάχιστον τρεις
εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε
μεγάλες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα έχουν
φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Σε προχωρημένο
στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις που
αφορούν στην κατασκευή μιας μονάδας
παραγωγής μπαταριών στην Επαρχία του
Οντάριο από τη νοτιοκορεάτικη εταιρεία LG
Energy.

5. Corporate Knights: Earth Index
Το έγκριτο περιοδικό Corporate Knights
(https://www.corporateknights.com/about-us/),
του
οποίου η θεματική εστιάζει κυρίως σε θέματα
ενέργειας, ξεκίνησε μια σειρά συζητήσεων
σχετικά με τον λεγόμενο «Δείκτη της Γης»
(Earth Index), ο οποίος αντικατοπτρίζει την
πρόοδο του Καναδά προς την ηλεκτροδότηση

και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς
άνθρακα:
https://www.corporateknights.com/energy/intr
oducing-the-earth-index
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί δύο
διαδικτυακά σεμινάρια, την 1η και 8η
Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τον τομέα
ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο και τον τομέα
μεταφορών το δεύτερο. Τα σχετικά βίντεο
είναι διαθέσιμα στο youtube, στις ακόλουθες
ιστοσελίδες:
https://www.youtube.com/watch?v=E__r766t3E (1.12.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=t3HUWS
Ljuz0 (8.12.2021)

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-

1. Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου
Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου στον
Καναδά (https://canadaiooc.com) βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Η
προθεσμία
υποβολής
υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη ξεκινήσει από
την 1η Σεπτεμβρίου 2021, λήγει την 30η
Απριλίου 2022. Ως πρόωρες υποψηφιότητες
(early bird) θεωρούνται όσες υποβάλλονται
μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2022. Τα σχετικά
δείγματα θα αποστέλλονται από 1 Απριλίου
μέχρι 10 Μαΐου 2022.

2. Επίσκεψη ΕΚΟΜΕ στο Τορόντο (1118.12.2021)
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Γραφείου ΟΕΥ
Τορόντο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) από 11 έως 18
Δεκεμβρίου 2021. Οι εκπρόσωποι του
ΕΚΟΜΕ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με 16 εταιρείες του κλάδου, με σκοπό
την προσέλκυσή τους στην Ελλάδα για την
παραγωγή
οπτικοακουστικού
υλικού.
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Σημειώνεται ότι το Τορόντο συγκεντρώνει
δεκάδες εταιρείες παραγωγής και τα
μεγαλύτερα στούντιο της χώρας. Η επίσκεψη
θεωρήθηκε
ιδιαίτερα
επιτυχής,
ενώ
αναμένονται θετικά αποτελέσματα κατά το
προσεχές έτος.

3. Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση PDAC
(Τορόντο, 7-11 Μαρτίου 2022)
Σε τηλεσυνάντηση των εκπροσώπων
οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων
κρατών μελών της ΕΕ, που διοργάνωσε η εδώ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στην οποία δόθηκε έμφαση στην συμφωνία
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και
Καναδά, στον τομέα κρίσιμων ορυκτών
(https://ec.europa.eu/growth/news/eu-andcanada-set-strategic-partnership-rawmaterials-2021-06-21_en), έγινε ιδιαίτερη
μνεία στη συμμετοχή της ΕΕ στη Διεθνή
Έκθεση εξόρυξης
και εκμετάλλευσης
ορυκτών «PDAC» (Mineral Exploration &
Mining Convention - PDAC [Prospectors &
Developers
Association
of
Canada],
www.pdac.ca/convention), η οποία θα
διεξαχθεί στο Τορόντο, από 7 έως 9 Μαρτίου
2022 με φυσική παρουσία και από 10 έως 11
διαδικτυακά. Η ΕΕ θα συμμετάσχει κατά τις
πρώτες τρεις ημέρες (7-9.3.2022) με δικό της
περίπτερο, στο οποίο θα φιλοξενούνται τα
ενδιαφερόμενα
κράτη-μέλη.
Σχετική
ενημέρωση έχει αποσταλεί στους αρμόδιους
ελληνικούς φορείς. Σημειώνεται ότι η
προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει
την 6η Ιανουαρίου 2022.
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