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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Αύξηση βασικού επιτοκίου-Οικονομικές
προβλέψεις
Στις 11 Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκε από
την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά η τέταρτη,
κατά σειρά, μετά τον Ιούλιο του 2017, αύξηση
του βασικού επιτοκίου σε ποσοστό 1,5% από
1,25%.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, κ. Stephen Poloz, η
καναδική οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλό
επίπεδο, κινούμενη στο πλαίσιο των
παραγωγικών της δυνατοτήτων και έχοντας
ξεπεράσει την οικονομική κρίση του 2008,
παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο
διεθνές εμπόριο λόγω της πολιτικής των
ΗΠΑ. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω
ανάπτυξης στον τομέα της προσφοράς, ενώ οι
επενδύσεις έχουν ισχυροποιηθεί. Η ανάκαμψη
δεν επήλθε νωρίτερα εξαιτίας κυρίως της
πτώσης των τιμών πετρελαίου το 2014,
γεγονός που επηρέασε τον Καναδά ως καθαρό
εξαγωγέα.
Όπως ανέφερε ο κ. Poloz, αναμένεται
άνοδος του πληθωρισμού το 2018, πέραν του
τεθειμένου
στόχου
του 2%,
καθώς
προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού
και των τιμών πετρελαίου, ενώ, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, θα υπάρξει υποτίμηση του
καναδικού δολλαρίου.
Όπως τόνισε, βάσει των ανωτέρω δεικτών,
η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα έπρεπε να
είναι μεγαλύτερη και να κυμαίνεται γύρω στο
2,5-3,5%. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται, υπό τις
παρούσες συνθήκες, διότι η αύξηση των
καναδικών εξαγωγών δεν ήταν ανάλογη της
αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης και η
ανταγωνιστικότητα του Καναδά δοκιμάζεται
από την φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ,
τη γραφειοκρατία και την δυσκολία εύρεσης
κατάλληλα
εκπαιδευμένου
εργατικού
δυναμικού
για
την
επέκταση
των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, μια μεγαλύτερη

αύξηση των επιτοκίων θα είχε δυσμενές
αντίκτυπο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
2. ΑΕΠ
Ο ρυθμός ανάπτυξης της καναδικής
οικονομίας αυξήθηκε κατά μισή ποσοστιαία
μονάδα τον Μάιο 2018, σχεδόν διπλάσιο
ποσοστό από αυτό που ανέμεναν οι
οικονομολόγοι, εν μέρει χάρη στην ισχυρή
ανάκαμψη του τομέα πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία
του Καναδά, το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ,
σε ετήσια βάση, ανήλθε τον Μάιο σε 2,6%,
γεγονός που οφείλεται ιδιαιτέρως στην
αύξηση εξόρυξης πίσσας (bitumen) κατά 5,3%
τον Μάιο από την Επαρχία της Αλμπέρτα.
Σημειώνεται ότι η οικονομική δραστηριότητα
που έχει να κάνει με την εξόρυξη
ασφαλτούχου άμμου (oilsands) στον Καναδά
αυξήθηκε κατά 14% τον περασμένο χρόνο.
3. Διακίνηση οινοπνευματωδών ποτών
στον Καναδά σε επαρχιακό και εδαφικό
επίπεδο
Οι
Πρωθυπουργοί
του
Καναδά
συμφώνησαν στην καταρχήν μείωση των
εμποδίων που περιορίζουν την ελεύθερη
διακίνηση
των
οινοπνευματωδών
σε
επαρχιακό και εδαφικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν
κατέληξαν σε κάποιο χρονοδιάγραμμα ούτε
έθεσαν λεπτομέρειες πραγματοποίησης αυτής
της απόφασης, η εφαρμογή της οποίας χρήζει
τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας,
καθώς ορισμένες Επαρχίες ήταν διστακτικές.
Για το θέμα αυτό, ο Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας Καναδά, κ. Poloz,
δήλωσε ότι αν και η Συμφωνία Ελευθέρου
Εμπορίου μεταξύ των καναδικών Επαρχιών
και Εδαφών, (CFTA), η οποία τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιουλίου 2017, κατήργησε ορισμένα
εμπόδια στο εγχώριο εμπόριο, αρκετά
εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως στον τομέα
διακίνησης
οινοπνευματωδών.
Εν
προκειμένω, η άρση των εμποδίων θα
2

μπορούσε να προσθέσει 1% στο ΑΕΠ, σε
βάθος πενταετίας.
4. Τράπεζα Υποδομών Καναδά (CIB)
Το πρώτο έργο της Τράπεζας Υποδομών
του Καναδά (Canada Infrastructure BankCIB) πρόκειται να είναι η χορήγηση δανείου
χαμηλού
επιτοκίου,
ύψους
1,28
δισεκατομμυρίων καναδικών δολλαρίων για
την αστική σιδηροδρομική γραμμή REM του
Μόντρεαλ.
5. Νομιμοποίηση κάνναβης
Η καναδική βιομηχανία κάνναβης εξέφρασε
την ικανοποίησή της για το σχέδιο της
Επαρχίας του Οντάριο να επιτρέψει στα
καταστήματα την πώληση κάνναβης για
διασκέδαση. Αρχικά, μέχρι να ολοκληρωθεί
το καθεστώς αδειοδότησης την 1η Απριλίου
2019, η Επαρχία θα είναι υπεύθυνη για την
χονδρική πώληση στους λιανοπωλητές και τη
διαχείριση του μοναδικού ηλεκτρονικού
καταστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει από
τις 17 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία
νομιμοποίησης της κάνναβης στον Καναδά.

Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. Εμπορικές σχέσεις Καναδά - ΗΠΑ
Την 1η Ιουλίου 2018 ξεκίνησε η επιβολή
δασμών εκ μέρους του Καναδά σε προϊόντα
των ΗΠΑ, συνολικής αξίας 16,6 δισ. CAD,
αντίστοιχης των καναδικών εξαγωγών που
επηρεάζονται από τους δασμούς που
επέβαλαν οι τελευταίες στα καναδικά
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.
Ο κατάλογος των προϊόντων, στα οποία
επιβάλλεται δασμός (25% ή 10% κατά
περίπτωση) είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της
Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης:
https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/cacsapcmpcaa-1-eng.asp

Ταυτόχρονα, η καναδική κυβέρνηση
ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης των
βιομηχανιών και των εργαζομένων σε αυτές
που πλήττονται, προσφέροντας, μεταξύ άλλων
οικονομική ενίσχυση έως και 2 δισ. CAD.
Σκοπός είναι η αποφυγή του ντάμπινγκ των
φθηνών εισαγωγών, πρακτική που βλάπτει την
εγχώρια βιομηχανία και απειλεί θέσεις
εργασίας.
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οι
Καναδοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
για αύξηση τιμών σχεδόν σε όλα τα προϊόντα,
ως απόρροια του «εμπορικού πολέμου»
μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας του Καναδά, κ. Poloz, η αύξηση
των δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ, εκτός από
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των
επενδυτών, θα μπορούσε να προκαλέσει
αύξηση του πληθωρισμού και δυσμενές
πλήγμα (shock) στην καναδική οικονομία.
Tότε,
θα
καθίστατο
αναγκαία
η
αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής,
γεγονός το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο
για τα παραγόμενα στον Καναδά προϊόντα.
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφύγει
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά
του Καναδά, της ΕΕ, της Κίνας, του Μεξικού
και της Τουρκίας, παραπονούμενες για τα
εμπορικά αντίμετρα που οι χώρες αυτές
έλαβαν ως απάντηση στους αμερικανικούς
δασμούς. Ειδικότερα, ο κ. Lighthizer
χαρακτήρισε δικαιολογημένους τους δασμούς
που επέβαλαν οι ΗΠΑ και «εντελώς
αδικαιολόγητα» τα εμπορικά αντίποινα των
άλλων χωρών.
Αντίστοιχα, ο Καναδάς (όπως η ΕΕ και
άλλα κράτη) έχει προσφύγει στον μηχανισμό
επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με την
«άδικη και παράνομη», όπως χαρακτηρίστηκε,
επιβολή δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ στα
ηλιακά πάνελ της τάξεως του 30%.
Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής
δασμών στα προϊόντα της καναδικής
αυτοκινητοβιομηχανίας, η ομοσπονδιακή
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κυβέρνηση έστειλε ηχηρό μήνυμα στην
αμερικανική διοίκηση, τονίζοντας ότι θα
προβεί σε αντίποινα, εάν τελικά επιβληθούν
δασμοί για λόγους εθνικής ασφαλείας των
ΗΠΑ.
Όπως
δήλωσε
ο
Υπουργός
Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής
Ανάπτυξης,
κ.
Navdeep
Bains,
η
αποθάρρυνση των ΗΠΑ από την επιβολή
δασμών στα προϊόντα του συγκεκριμένου
τομέα παραμένει προτεραιότητα του Καναδά,
καθώς η επιβολή τους θα προκαλούσε
σημαντική ζημία στις οικονομίες των δύο
χωρών. Διαφορετικά, τόνισε, η επιβολή
αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτη.
Θετική εξέλιξη στις διμερείς εμπορικές
σχέσεις συνιστά η πρόσφατη μείωση των
δασμών που επιβάλλονται στο καναδικό
δημοσιογραφικό χαρτί. Η μείωση αυτή
πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των
αμερικανικών
εφημερίδων,
οι
οποίες
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Ζητήματα εγείρονται από την ανακοίνωση
της αμερικανικής πλευράς της πρόθεσής της
να επιβάλει δασμούς σε μεγάλου διαμέτρου
συγκολλητούς σωλήνες (welded pipe), μέτρο
το οποίο αφορά στον Καναδά και σε άλλες
πέντε χώρες (Κίνα, Ελλάδα, Ινδία, Κορέα,
Τουρκία).
Επιπλέον, η διεξαγωγή έρευνας για
λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορίου των
ΗΠΑ σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό οι
καναδικές εξαγωγές ουρανίου απειλούν την
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ έχει λάβει
δημοσιότητα στον καναδικό τύπο, καθώς ο
Καναδάς είναι σημαντικός προμηθευτής της
αμερικανικής αγοράς.
2. NAFTΑ
Ένα χρόνο μετά την έναρξη των
διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό της
συμφωνίας NAFTA, οι πιθανότητες επίτευξης
συμφωνίας πριν το τέλος καλοκαιριού
εξανεμίζονται.
Μάλιστα, στις αρχές Ιουλίου, ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του

για την πορεία των διαπραγματεύσεων και
δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να επιτευχθεί
συμφωνία πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου για
την ανάδειξη Γερουσίας στις ΗΠΑ.
Ταυτόχρονα, επανέλαβε το ενδεχόμενο
επιβολής δασμών της τάξεως του 20% στα
προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας, δηλώνοντας
ότι οι πρόσφατοι δασμοί στα προϊόντα
αλουμινίου και χάλυβα ήδη απέφεραν
καρπούς, δίδοντας ώθηση στην αμερικανική
οικονομία. Στα μέσα, δε, Αυγούστου
ανακοίνωσε ότι δεν βιάζεται να επισπεύσει
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Εντωμεταξύ, συνεχίζονται οι συνομιλίες
μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, με τον Καναδά να
απουσιάζει
από
το
τραπέζι
των
διαπραγματεύσεων, παρόλο που η Καναδή
Υπουργός Εξωτερικών, κα Chrystia Freeland,
δήλωσε την ετοιμότητά της να συμμετάσχει.
O επικεφαλής αμερικανός διαπραγματευτής,
κ. Robert Lighthizer, απάντησε ότι η
αμερικανική πλευρά επιθυμεί, επί του
παρόντος, να εστιάσει στα θέματα που έχει να
επιλύσει με το Μεξικό. Ωστόσο, η στάση αυτή
δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των μερών δυνάμει της ισχύουσας
Συμφωνίας.
Ο κ. Lighthizer εξέφρασε πρόσφατα την
ελπίδα ότι θα μπορούσε να σημειωθεί
σημαντική πρόοδος κατά τις προσεχείς ημέρες
στην αναδιαπραγμάτευση της NAFTA, ενώ ο
μεξικανός ομόλογός του δήλωσε ότι
απαιτείται ευελιξία για την επίτευξη
συμφωνίας.
Εντωμεταξύ, η καναδική κυβέρνηση
εργάζεται πυρετωδώς για την εύρεση τρόπων
αντίκρουσης της πολιτικής των ΗΠΑ που
εφαρμόζεται στις διαπραγματεύσεις, μια
πολιτικής εμπνευσμένης από το λογότυπο
«Πρώτα η Αμερική» (America First).
Ο πρόσφατα εκλεγείς Πρόεδρος του
Μεξικού, κ. Andres Manuel Lopez Obrador,
δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρχει πρόοδος στην
επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, ενώ οι
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ΗΠΑ συμφώνησαν να εντείνουν τις διμερείς
συνομιλίες με το Μεξικό.
Ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin
Trudeau, στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς
τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του Μεξικού,
εξήρε τη στενή και μακροχρόνια φιλία των
δύο χωρών και έκανε λόγο για τη
επαναδιαπραγμάτευση
της
συμφωνίας
NAFTA, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε
στενή συνεργασία με το Μεξικό για την
ενίσχυση της διμερούς εμπορικής τους
σχέσης.
Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα
Freeland, δήλωσε ότι λαμβάνει ενθαρρυντικά
μηνύματα από τις διμερείς συνομιλίες μεταξύ
ΗΠΑ και Μεξικού στο πλαίσιο της
επαναδιαπραγμάτευσης
της
συμφωνίας
NAFTA και ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να
επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.
3. Συζητήσεις για συμφωνία ελευθέρου
εμπορίου μεταξύ Καναδά και Κίνας
Όπως δήλωσε ο Πρέσβυς της Κίνας στον
Καναδά, οι συζητήσεις μεταξύ του Καναδά
και της χώρας του για τη σύναψη συμφωνίας
ελευθέρου εμπορίου έχουν παγώσει, κυρίως
εξαιτίας της επαναδιαπραγμάτευσης της
συμφωνίας NAFTA. Ωστόσο, παρά την
έλλειψη προόδου, ανέφερε ότι η Κίνα
παραμένει
«πάντα
έτοιμη» για την
επανέναρξη των συνομιλιών και υπογράμμισε
την ανάγκη σύναψης συμφωνιών ελευθέρου
εμπορίου ως τρόπο αντιμετώπισης του
αναδυόμενου παγκόσμιου προστατευτισμού.
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αγωγός Trans Mountain
Σύμφωνα με δηλώσεις της Πρωθυπουργού
της Επαρχίας Αλμπέρτα, κας Rachel Notley, η
Επαρχία της προσανατολίζεται στην αγορά
μικρού μεριδίου του έργου κατασκευής του
αγωγού Trans Mountain, με την ολοκλήρωση
του οποίου θα επιτραπεί η μεταφορά

πετρελαίου και σε άλλες χώρες πλην των
ΗΠΑ.
Σημειώνεται
ότι
η
Oμοσπονδιακή
Kυβέρνηση του Καναδά εξαγόρασε το έργο
έναντι τιμήματος 4,5 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων,
ενώ
οι
διαδικαστικές
εκκρεμότητες της αγοραπωλησίας αναμένεται
να τακτοποιηθούν μέχρι τον Οκτώβριο τ.έ.,
σύμφωνα με τον σχετικό φάκελλο που
κατέθεσε η πωλήτρια εταιρεία «Kinder
Morgan Canada Ltd.» στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Βάσει εκτιμήσεων της τελευταίας, θα
καταβληθούν 325 εκατομμύρια δολλάρια ως
κεφαλαιουχικά κέρδη στην Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση του Καναδά, αντισταθμίζοντας
μερικώς το κόστος εξαγοράς. Αναφέρεται, δε,
ότι η πώληση ήταν η καλύτερη επιλογή για
τους μετόχους της εταιρείας και η
διαπραγμάτευση της τιμής συμφέρουσα.
Επιπλέον, γίνεται λόγος για επιπλέον κόστος
1,9 δισ. δολλαρίων που θα επιβαρύνει την
καναδική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, καθώς
προβλέπεται καθυστέρηση της κατασκευής
κατά ένα έτος.
Στις 22 Αυγούστου 2018, ο Υπουργός
Φυσικών Πόρων του Καναδά επιβεβαίωσε ότι
η κατασκευή του έργου έχει καθυστερήσει και
ότι η ολοκλήρωσή του αναμένεται μέχρι τον
Δεκέμβριο 2020.
Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας του Καναδά
(National Energy Board), είναι δυνατή η
έναρξη κατασκευής ορισμένων τμημάτων του
αγωγού, δεδομένου ότι πληρούνται οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις.
2. NewFoundland και Labrador
Ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση της
Επαρχίας NewFoundland και Labrador από
κοινού με την νορβηγική εταιρεία πετρελαίου
«Equinor» η πρόθεση υλοποίησης του έργου
«Bay du Nord», ενός έργου εξόρυξης
πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα (deepwater oil project), το οποίο θα είναι το πρώτο
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που θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας. Αναμένεται, δε, να
φέρει σημαντικά έσοδα στην εν λόγω Επαρχία
αλλά και στην Οττάβα. Το κόστος υλοποίησής
του υπολογίζεται στα 6,8 δισεκατομμύρια
δολλάρια.
3.

Cenovus Energy Inc.

Η εταιρεία εξόρυξης ασφαλτούχου άμμου
«Cenovus Energy Inc.», σε μια προσπάθεια
μείωσης του χρέους της, ύψους 9,5 δισ.
δολλαρίων Καναδά, πωλεί περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη
Βορειοδυτική Αλμπέρτα έναντι τιμήματος 625
εκ. δολλαρίων Καναδά. Ο αγοραστής φαίνεται
να είναι η εταιρεία «NuVista» με έδρα το
Κάλγκαρυ της Επαρχίας Αλμπέρτα.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Air Canada
Η Air Canada είχε ζημία κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2018 της τάξεως των 77
εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά, άλλως 28
λεπτών ανά μετοχή, μετά από κέρδη της
τάξεως των 311 εκ. δολλάρια (1,13 CAD ανά
μετοχή) κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του
2018 περιλαμβάνουν ζημίες από πώληση
περιουσιακών στοιχείων ύψους 186 εκ.
δολλαρίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών
ύψους 25 εκ. δολλαρίων.
2. Μετονομασία των CSeries αεροσκαφών
της Bombardier
Η Airbus προχώρησε στη μετονομασία των
αεριωθούμενων αεροσκαφών CSeries της
Bombardier σε Α220. Σημειώνεται ότι το
πλειοψηφικό μερίδιο της σειράς CSeries έχει
εξαγορασθεί από την εν λόγω ευρωπαϊκή
εταιρεία.

3.

Tim Hortons
Η καναδική αλυσίδα εστιατορίων «Tim
Hortons» προέβη σε σύναψη συμφωνίας με
τον όμιλο Cartesian Capital για την ανάπτυξη,
μέσω
δικαιόχρησης
(franchising),
περισσοτέρων από 1.500 καταστημάτων σε
όλη την Κίνα σε βάθος δεκαετίας.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της εταιρείας, κ.
Alex Macedo, οι δύο βασικές προτεραιότητες
της Tim Hortons είναι η ενίσχυση της
παρουσίας της στον Καναδά και η επέκταση
της καναδικής μάρκας στον υπόλοιπο κόσμο.
Η Κίνα, λόγω μεγέθους αγοράς, αποτελεί μία
εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης.
Ε. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (Αθήνα, 23.2.2019)
Στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2019,
διοργανώνεται στην Αθήνα, η 10η διημερίδα
και Έκθεση, με τίτλο «Επιχειρηματικότητα
και Επικοινωνία Υγείας», στην οποία
συμμετέχουν περισσότεροι από 100 εκθέτες
του κλάδου υγείας, ομορφιάς και ευ ζήν. Ο
αριθμός των επισκεπτών κυμαίνεται ετησίως
στους
6.500
επαγγελματίες
υγείας.
Περισσότερα στοιχεία για την Έκθεση είναι
διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.pharmamanage.gr/en/new-events
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες ή εκθέτες
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη
διοργανώτρια εταιρεία «ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ» (τηλ:
+30
210
984
3274,
email:
info@pharmamanage.gr;
a.sakaloglou@pharmamanage.gr).
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