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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά την 6η 
Ιουλίου 2020 

 

 Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Θάνατοι Αναρρωθέντες 

Καναδάς 105.935 8.693 69.570 

Οντάριο 35.948 2.689 31.426 

Κεμπέκ 55.937 5.577 25.378 

Βρετανική 
Κολομβία 

  2.978    183   2.629 

Αλμπέρτα   8.389    155   7.627 

 

2. Γενική αποτύπωση του οικονομικού 
αντικτύπου της πανδημίας στην 
καναδική οικονομία 

Η ύφεση, εξαιτίας της πανδημίας, είναι 
βαθύτερη στον Καναδά, απ’ ό,τι ανεμένετο 
αρχικά, με σαφείς αρνητικές επιπτώσεις στον 
ρυθμό ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας 
(συρρίκνωση κατά 11% τον Απρίλιο τ.έ), την 
απασχόληση, το εισόδημα κεφαλαίου και τις 
καταναλωτικές δαπάνες. 

Το ποσοστό ανεργίας έφθασε σε 15,6% τον 
Απρίλιο και 13,7% τον Μάιο 2020. Οι 
κατηγορίες που επηρεάστηκαν δυσανάλογα 
από την απώλεια θέσεων ήταν οι νέοι σε 
ηλικία εργαζόμενοι, οι πρόσφατοι μετανάστες, 
οι μη συνδικαλισμένοι και οι αμειβόμενοι με 
τον κατώτατο μισθό. 

Πρόσθετη δυσκολία για τον Καναδά, 
ειδικά για τις Επαρχίες παραγωγής 
πετρελαίου, ήταν η κατάρρευση των τιμών 
πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η Επαρχία της 
Αλμπέρτα ήδη βρισκόταν σε ύφεση από το 
2015. Η παγκόσμια ζήτηση μειώθηκε αισθητά, 
κυρίως από Κίνα, Ρωσία και Σαουδική 
Αραβία, με αποτέλεσμα την καταγραφή 
αρνητικών τιμών πετρελαίου στον Καναδά, 
στα τέλη Απριλίου τ.έ. Επί του παρόντος, οι 
τιμές έχουν επανέλθει σε λογικά επίπεδα, ήτοι 
40 δολλάρια ανά βαρέλι, αλλά παραμένουν 
ανεπαρκείς, ώστε να καταστεί, εκ νέου, 
επικερδής η καναδική παραγωγή.  

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έλαβε άμεσα 
μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών 
επιπτώσεων της κρίσης με ένα γαλαντόμο 
πακέτο στήριξης, ισοδύναμο με ποσοστό 10% 
του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι καταναλωτικές δαπάνες 
παραμένουν χαμηλές και δεν αναμένεται 
αύξησή τους πριν τα τέλη του 2021. Τα 
επιδοτούμενα προγράμματα της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (δάνεια, 
επιχορήγηση ενοικίου και μισθών) έχουν τύχει 
ευρείας χρήσης από τις μικρές επιχειρήσεις.  

Βάσει στατιστικών στοιχείων Ιουνίου 
2020, η απασχόληση εργαζομένων σε μικρές 
επιχειρήσεις έχει υποχωρήσει κατά 20%, σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο του περασμένου 
έτους, ενώ γίνεται χρήση του 60% της 
παραγωγικής ικανότητας των εν λόγω 
επιχειρήσεων. Παρατηρείται επίσης 
σημαντική μείωση της επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης, κυρίως λόγω ανησυχιών 
σχετικά με α) την αποπληρωμή χρέους που 
οφείλεται στην πανδημία, β) την ανάκτηση 
προηγούμενου επιπέδου κερδοφορίας και γ) 
την αποκατάσταση ταμειακών ροών. Το 
συσσωρευμένο, λόγω πανδημίας, χρέος των 
μικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό, ενώ 14% εξ αυτών εξετάζει το 
ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας ή κήρυξης 
πτώχευσης.  

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το δημόσιο 
χρέος εμφανίζεται διαχειρίσιμο και ικανό να 
απορροφήσει δαπάνες σχετιζόμενες με την 
πανδημία. Εντούτοις, η κατάσταση είναι 
διαφορετική στις Επαρχίες, το δημόσιο χρέος 
των οποίων ήταν ήδη βεβαρυμένο (προ 
κορωνοϊού) και ανήρχετο σε 70-75% ως 
ποσοστό του ΑΕΠ. 

Από τον Μάρτιο 2020, η Κεντρική 
Τράπεζα του Καναδά έχει προβεί σε 
διαδοχικές μειώσεις του βασικού επιτοκίου 
καθώς και σε πρόσθετες ενέργειες. Κατά το 
επόμενο διάστημα, καλείται να αντισταθμίσει 
τις αποπληθωριστικές πιέσεις, ενώ τα επιτόκια 
είναι πιθανόν να παραμείνουν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η ανάκαμψη της καναδικής οικονομίας 
βασίζεται σε τρεις παραμέτρους, ήτοι: α) 
επανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών, β) μετάβαση από το έκτακτο 
επίδομα «Canada Emergency Response 
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Benefit», για το οποίο δόθηκε παράταση μέχρι 
29 Αυγούστου 2020, σε πρόγραμμα 
επιδότησης μισθών, γ) εύρεση 
θεραπείας/εμβολίου για τον κορωνοϊό.  

 

3. Παράταση κλεισίματος συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ 

Στις 16 Ιουνίου 2020, ανακοινώθηκε από 
τον Καναδό Πρωθυπουργό, κ. Justin Trudeau, 
τρίτη παράταση κλεισίματος των συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ τουλάχιστον μέχρι την 21η 
Ιουλίου 2020 (και ενδεχομένως μέχρι τέλη 
τρέχοντος έτους), με τους ίδιους όρους που 
είχαν συμφωνηθεί αρχικά.  Σημειώνεται ότι το 
εν λόγω μέτρο ισχύει από την 21η Μαρτίου 
τ.έ. και αφορά στις «μη απαραίτητες 
μετακινήσεις», ενώ εξακολουθούν να 
μετακινούνται, προς αμφότερες κατευθύνσεις, 
εργαζόμενοι σε νοσοκομεία αλλά και άλλες 
απαραίτητες υπηρεσίες, εποχικοί εργάτες, 
καθώς και μεταφορά αγαθών. Επιτρέπονται 
επίσης τα αεροπορικά ταξίδια.   

 

4. Εμπορικές σχέσεις Καναδά-Κίνας 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας,  
εντοπίστηκαν παράσιτα σε κορμούς που 
εισήχθησαν από τον Καναδά. Η αναφορά σε 
παράσιτα προκαλεί έντονη ανησυχία στους 
Καναδούς παραγωγούς, οι οποίοι φοβούνται 
ότι το Πεκίνο απειλεί την ομαλότητα των 
εξαγωγών του εν λόγω καναδικού προϊόντος, 
στο πλαίσιο αντιποίνων για την τελευταία 
δυσμενή δικαστική απόφαση κατά της 
κρατουμένης για την υπόθεση Huawei, κας 
Meng Wanzhou. 

Ακόμη, οι παραγωγοί διακοσμητικών από 
ξύλο κόντρα πλακέ αντιμετωπίζουν 
προβλήματα από τις σχετικές κινεζικές 
εισαγωγές που έχουν πλημμυρίσει την 
καναδική αγορά, καθώς τα επιδοτούμενα και 
κατώτερης ποιότητας κινεζικά προϊόντα 
οδηγούν σε μεγάλη μείωση τιμών και 
απειλούν την εγχώρια παραγωγή. Μεγάλες 
καναδικές εταιρείες (Columbia Forest 
Products, Rockshield Engineered Wood 
Products, Contreplaqué Husky), καθώς και η 
Καναδική Ένωση Κοντραπλακέ και Καπλαμά, 
που πλήττονται από την εν λόγω κατάσταση, 

προέβησαν σε σχετική καταγγελία ενώπιον 
των αρμοδίων καναδικών Αρχών. 

 

5. Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας 
Καναδά 

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του Καναδά από ΑΑΑ σε ΑΑ+ 
προέβη ο οίκος αξιολόγησης Fitch, καθώς το 
έλλειμμα του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού, εξαιτίας των μέτρων που 
ελήφθησαν λόγω κορωνοϊού, οδηγεί σε 
αναπόφευκτη αύξηση του δημοσίου χρέους.  

 

6. Ανακοίνωση πακέτου στήριξης για τον 
τουρισμό, ύψους 46 εκατομμυρίων 
δολλαρίων Καναδά 

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε 
νέο πακέτο στήριξης της τουριστικής 
βιομηχανίας που επλήγη από τις οικονομικές 
επιπτώσεις του κορωνοϊού στις Επαρχίες 
Κεμπέκ και Οντάριο. Εκ των 46 εκ. 
δολλαρίων, τα 30 εκ. προορίζονται για την 
Επαρχία του Κεμπέκ.   

 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 

1. CΕΤΑ 

α. Οδηγός Δημοσίων Συμβάσεων για 
ευρωπαϊκές εταιρείες 

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Δημοσίων 
Συμβάσεων για ευρωπαϊκές εταιρείες βάσει 
της Συμφωνίας CETA, ο οποίος εκπονήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο 
(European Union Chamber of Commerce in 
Canada-EUCCAN), σε συνεργασία με 
ιδιωτική δικηγορική εταιρεία. Ο εν λόγω 
Οδηγός, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: practical guide to 
procurement for European companies - 
https://euccan.com/publication-government-
procurement-opportunities-for-eu-companies-
in-canada αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο 
Δημοσίων Συμβάσεων που ισχύει σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο καθώς και στις 
Επαρχίες Οντάριο και Κεμπέκ.  
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β. Διαδικτυακά σεμινάρια 

Στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων 
προβολής της Συμφωνίας CETA, 
πραγματοποιήθηκε, στις 11 Ιουνίου 2020, 
διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα: «How To 
Find A Business Partner In Canada», το οποίο 
αποσκοπούσε στην ενημέρωση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών 
(https://register.gotowebinar.com/register/450
3008496990365709). 

Κατά το προσεχές διάστημα, θα διεξαχθούν 
περισσότερα διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά 
με τη CETA.  

 

γ. Επιτροπές-Διάλογοι 

Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας 

Εποικοδομητικές συζητήσεις για το Ταμείο 
«New Frontiers Research Fund» διεξήχθησαν 
μεταξύ εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου 
Εξωτερικών του Καναδά. Ο Καναδάς 
επανέλαβε το ενδιαφέρον του να εμπλακεί στο 
πρόγραμμα «Horizon Europe» και η ΕΕ 
συμφώνησε τη διεξαγωγή περαιτέρω 
διερευνητικών συζητήσεων. 

Διάλογος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες 

Ο εν λόγω Διάλογος πραγματοποιήθηκε 
στις 24 και 25 Ιουνίου τ.έ., μέσω διαδικτύου, 
και επικεντρώθηκε στις προσπάθειες της ΕΕ 
και του Καναδά για διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία 
δοκιμάζεται από τον αρνητικό οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας.  

Εργαστήριo κβαντικής ΕΕ-Καναδά 

Στο πλαίσιο του Διαλόγου Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) 
πραγματοποιήθηκε ερευνητικό εργαστήριo 
(research workshop), με αντικείμενο τη 
συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Καναδά στους 
τομείς κβαντικής πληροφορικής, κβαντικής 
δικτύωσης και επικοινωνίας, κβαντικής 
ανίχνευσης και μετρολογίας. 

 

Διάλογος Υψηλού Επιπέδου για την Ενέργεια 
(High Level Energy Dialogue - HLED) 

Πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική 
συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και 
Καναδά για την ενέργεια, η οποία 
επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της πανδημίας 
στον τομέα της ενέργειας. Σχεδιάζεται, δε, η 
πραγματοποίηση τριών ακόμη συναντήσεων, 
κατά τους επόμενους μήνες. 

 

δ. Αποτελέσματα Ελέγχου Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε καναδικό βόειο και χοιρινό 
κρέας 

Η Τελική Έκθεση της ΕΕ με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθη 
από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
φθινόπωρο 2019, σε καναδικό βόειο και 
χοιρινό κρέας που προοριζόταν για εξαγωγή 
στην ΕΕ είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=428
7.   

Από τον έλεγχο δεν προέκυψε ανάγκη 
διακοπής των καναδικών εξαγωγών προς την 
ΕΕ, αν και εντοπίστηκαν ορισμένα 
προβλήματα που χρήζουν διευθέτησης.  

 

ε. Εμπόδια στο εμπόριο 

Υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
η Έκθεση για τα Εμπόδια στο Εμπόριο και τις 
Επενδύσεις έτους 2020, στην οποία έχουν 
καταγραφεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε 58 χώρες. Ως προς 
τον Καναδά, καταγράφονται επτά εμπόδια, 
δύο εκ των οποίων έχουν ήδη αρθεί 
[φυτοϋγειονομικοί όροι εισαγωγής νωπής 
τομάτας και αναγνώριση από τον Καναδά ότι 
οι εξαγωγές από 21 κράτη μέλη είναι 
απαλλαγμένες από παράσιτα (Citrus and 
Asian longhorned beetles)].  

 

2. CUSMA 

Την 1η Ιουλίου 2020 τέθηκε σε ισχύ η 
αναθεωρημένη Συμφωνία Eλευθέρου 
Eμπορίου CUSMA (πρώην NAFTA). Η 
Πρέσβυς του Καναδά στις ΗΠΑ, κα  Kirsten 
Hillman, η οποία είχε κεντρικό ρόλο στις 
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διαπραγματεύσεις, δήλωσε ότι η Συμφωνία 
έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να 
αποκομίζονται περισσότερα οφέλη.  

Η εν λόγω Συμφωνία τίθεται σε ισχύ εν 
μέσω μιας ιδιότυπης περιόδου, κατά την οποία 
παραμένουν μερικώς κλειστά τα σύνορα των 
τριών εταίρων εξαιτίας της πανδημίας 
κορωνοϊού COVID-19, αλλά και κατά την 
οποία δεν έχουν εξαλειφθεί τα σημεία τριβής, 
όπως, για παράδειγμα, η μακρόχρονη διαμάχη 
Καναδών και Αμερικανών αγροτών σχετικά 
με το εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, 
αλλά και το ζήτημα επανεπιβολής δασμών 
από τις ΗΠΑ στις καναδικές εξαγωγές 
αλουμινίου, σε περίπτωση άρνησης του 
Καναδά να επιβάλει περιορισμό στις 
εξαγωγές. 

  

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

1. Trans Mountain 

Αρχές Ιουνίου 2020, ανακοινώθηκε από 
την εταιρεία Trans Mountain, η έναρξη 
κατασκευής τμήματος του αγωγού μήκους 7 
χιλιομέτρων που ξεκινά από την Kamloops.  

 

2. Canadian Renewable Energy 
Association 

Σύμφωνα με απόφαση συγχώνευσης που 
είχε ληφθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019 από την 
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (Wind Energy 
Association - CanWEA) και την Ένωση 
Βιομηχανικών Ηλιακής Ενέργειας (Canadian 
Solar Industries Association - CanSIA), η νέα 
Ένωση «Canadian Renewable Energy 
Association», με έδρα την Οττάβα, ξεκινά τη 
δραστηριότητά της την 1η Ιουλίου 2020, 
διεκδικώντας ενεργό ρόλο στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

 

 

 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1. Δίκτυο 5G: Συνεργασία με ευρωπαϊκές 
εταιρείες  

Και οι τρεις μεγάλες καναδικές εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών, ήτοι Bell, Telus και Rogers, 
απευθύνθηκαν σε ευρωπαϊκές εταιρείες για 
την ανάπτυξη δικτύων 5G στον Καναδά, 
αποκλείοντας από τον κατάλογο των 
προμηθευτών τους την κινεζική εταιρεία 
Huawei, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με 
την κινεζική κυβέρνηση.  

Οι καναδικές αρχές, σε αντίθεση με τις 
ΗΠΑ και την Αυστραλία, όπου έχει 
απαγορευθεί η χρήση εξαρτημάτων της 
εταιρείας Huawei στα δίκτυα 5G των εν λόγω 
χωρών,  εξετάζουν, επί του παρόντος, εάν θα 
επιτρέψουν στην κινεζική εταιρεία να 
συμμετάσχει σε καναδικά δίκτυα. Ο υπουργός 
Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, κ. Bill 
Blair, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει υπ’ 
όψιν της όλες τις παραμέτρους, προκειμένου 
να παραμείνουν ασφαλή τα δίκτυα, ενώ 
σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν εν ευθέτω 
χρόνω.  

Ωστόσο, ανακοινώθηκε από τις εταιρείες 
Bell και Telus η συνεργασία τους με τις 
σκανδιναβικές εταιρείες Nokia και Ericsson. 
Σημειώνεται ότι και οι δύο χρησιμοποιούν 
εξαρτήματα της εταιρείας Huawei στα 
υπάρχοντα δίκτυά τους.  

Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία της Bell, 
BCE Inc, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με 
τη σουηδική εταιρεία Ericsson για την 
ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου νέας γενιάς 
5G. Η Ericsson θα είναι η δεύτερη (μετά τη 
φινλανδική Nokia) εταιρεία, τα εξαρτήματα 
της οποίας θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο 
5G. 

Επίσης, η Telus Corp. ανακοίνωσε ότι 
επέλεξε τις σκανδιναβικές εταιρείες Nokia και 
Ericsson ως προμηθευτές της, αν και 
παλαιότερα είχε δηλώσει ότι θα συνεργαστεί 
με την Huawei για το δίκτυο 5G.  

Τέλος, η Rogers, ήδη από τον Απρίλιο του 
2018, έχει επιλέξει ως προμηθευτή της  την 
Ericsson, ενώ από τις αρχές τ.έ. έχει 
εγκαταστήσει ασύρματα δίκτυα πέμπτης 
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γενιάς (5G), στις πόλεις Οττάβα, Μόντρεαλ, 
Τορόντο και Βανκούβερ  

(https://about.rogers.com/news-ideas/rogers-
starts-rollout-of-canadas-first-5g-network-and-
joins-global-5g-forum).  

 

2. Bell 

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών «Bell» 
ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών πέμπτης 
γενιάς (5G) σε πέντε μεγάλες πόλεις του 
Καναδά, ήτοι: Τορόντο, Μόντρεαλ, 
Βανκούβερ, Κάλγκαρυ και Έντμοντον. 

 

3. Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου 
για τις επενδυτικές ευκαιρίες στις ΑΠΕ 
στην Ελλάδα 

Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, 
διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα τις 
επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στην 
Ελλάδα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για στελέχη της καναδικής αγοράς, 
το οποίο διοργάνωσε το Enterprise Greece, σε 
συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο.  

Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία 
τους στελέχη εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ και 
ειδικότερα στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, 
ενώ υπήρχε συμμετοχή στελεχών και από 
επενδυτικά funds, συμβουλευτικές και 
δικηγορικές εταιρείες. 

 

4. 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο και 
Έκθεση (Ηράκλειο Κρήτης, 30-31 
Οκτωβρίου 2020) 

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής και τη στήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης, θα διεξαχθεί το 5ο 
Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, το οποίο 
καλύπτει θέματα σχετιζόμενα με όλες τις 
πτυχές του τομέα ενέργειας. Το Διεθνές 
Συνέδριο και η Έκθεση θα πραγματοποιηθούν 
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 
στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2020 (περιοχή 
Χερσονήσου Ηρακλείου). 

Σχετικές πληροφορίες για την εν λόγω 
εκδήλωση είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: 

https://cretanenergyconferences.org/agenda_ce
c_2020/ (ατζέντα Συνεδρίου) 

https://cretanenergyconferences.org/registratio
n-cec2020/ (εγγραφή στο Συνέδριο) 

https://cretanenergyconferences.org/wp-
content/uploads/2020/03/Sponsorship_CEC_2
020.pdf (ευκαιρίες προώθησης Εκθετών) 
http://www.iec-crete.gr/  (χώρος διεξαγωγής: 
ΔΕΚΚ - Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης) 

 

 

 

 

 

 

 


