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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

1. Λόγος του Θρόνου (23.9.2020) -
Οικονομικές πτυχές 

 
Την 23η Σεπτεμβρίου 2020 παρουσιάστηκε 

από την Γενική Κυβερνήτη του Καναδά, κ. 
Julie Payette, ο Λόγος του Θρόνου (Throne 
Speech), ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη της 
νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρόκειται 
για προγραμματικές δηλώσεις της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, οι οποίες 
αφορούν σε τέσσερις άξονες, ήτοι α) 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας 
με γνώμονα την προστασία των Καναδών, β) 
οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων, γ) δημιουργία ενός πιο ισχυρού 
και ανθεκτικού Καναδά, εστιάζοντας στην 
ενίσχυση της μεσαίας τάξης και δ) ανάδειξη 
των αρχών και αξιών που διέπουν το καναδικό 
έθνος. 

Ειδικότερα ως προς τις οικονομικές πτυχές, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Α.  Ο οικονομικός αντίκτυπος της 
πανδημίας είναι ήδη χειρότερος από εκείνον 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Λόγο 
του Θρόνου, οι δυσμενείς οικονομικές 
επιπτώσεις θα μπορούσαν να ήταν 
περισσότερες, αν είχαν ληφθεί λιγότερα 
μέτρα. Σε καμία δε περίπτωση δεν είναι ώρα 
για λιτότητα. Ως γνωστόν, ο Καναδάς εισήλθε 
στην κρίση ευρισκόμενος σε ισχυρή 
δημοσιονομική θέση έναντι άλλων ισχυρών 
οικονομικά κρατών. Ως εκ τούτου, είχε 
ελευθερία κινήσεων ως προς την λήψη 
ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων 
ανακούφισης και στήριξης των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων (πχ CERB, CEWS κ.ά.). 

Ως προς τη δυνατότητα επίτευξης 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας, αναφέρεται 
ότι βασίζεται όχι μόνο στο ήδη χαμηλό 
επίπεδο των επιτοκίων, αλλά και στη 
βραχυπρόσθεσμη και μακροπρόθεσμη 
πολιτική της Κυβέρνησης. Σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα, σκοπός είναι η στήριξη των ατόμων 
και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Ο καλύτερος τρόπος είναι η 
διασφάλιση της υγείας των Καναδών πολιτών 
και η θεμελίωση στέρεων βάσεων για την 
οικονομική ανάκαμψη που θα επέλθει 
σταδιακά. Μακροπρόθεσμα, η Κυβέρνηση θα 
εστιάσει σε στοχευμένες επενδύσεις για την 
ενίσχυση της μεσαίας τάξης, την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας (resiliency) και την ευημερία. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβληθεί προσπάθεια 
περιορισμού της άνισης κατανομής πλούτου, 
μέσω του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. 
Εντός του φθινοπώρου, αναμένεται να 
επικαιροποιηθεί το σχέδιο της Κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 
λεγόμενο «Canada’s COVID-19 Economic 
Response Plan», στο οποίο θα παρουσιάζεται 
η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση 
της χώρας, θα παρέχονται δημοσιονομικές 
προβλέψεις και θα καθορίζονται νέα μέτρα 
προς εφαρμογή των εξαγγελιών του Λόγου 
του Θρόνου. 

Β. Εξαιτίας της πανδημίας, πολλοί 
εργαζόμενοι απολύθηκαν, ενώ το ποσοστό 
ανεργίας ανήλθε σε διψήφιο αριθμό. Το 
επίδομα έκτακτης ανάγκης «Canada 
Emergency Response Benefit» (CERB) καθώς 
και  το πρόγραμμα επιδότησης αποδοχών 
«Canada Emergency Wage Subsidy» (CEWS) 
παρείχαν ουσιαστική στήριξη στους 
δικαιούχους. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να 
δημιουργήσει ένα εκατομμύριο νέες θέσεις 
εργασίας, μέσω θέσπισης περιβαλλοντικά 
εστιασμένων μέτρων και κινήτρων για τις 
εταιρείες που προσλαμβάνουν και 
εκπαιδεύουν νέο προσωπικό. Δια στόματος 
κας Payette, ανακοινώθηκε επίσης η 
παράταση ισχύος του προγράμματος 
επιδότησης αποδοχών CEWS μέχρι το 
επόμενο καλοκαίρι, καθώς και η αναβάθμιση 
της στρατηγικής για την απασχόληση των 
νέων, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα 
νέο Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των 
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γυναικών (Action Plan for Women in the 
Economy).  

Γ. Με το προσωρινό μέτρο χορήγησης 
Επίδοματος  Έκτακτης Ανάγκης «CERB» 
επετεύχθη ο στόχος στήριξης των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με 
την οικονομική επανεκκίνηση εν εξελίξει, οι 
δικαιούχοι υπάγονται από τις 27 Σεπτεμβρίου 
2020 είτε στο Πρόγραμμα Ασφάλισης 
Εργασίας (Employment Insurance Benefit-EI). 
είτε στο μεταβατικό πρόγραμμα «Canada 
Recovery Benefit (CRB).  

Δ. Η Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να 
στηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η 
ραχοκοκκαλιά της καναδικής οικονομίας. 
Εκτός της χορήγησης ατόκων δανείων και του 
Προγράμματος Επιδότησης Αποδοχών 
(CEWS), το οποίο, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, παρατείνεται μέχρι το επόμενο 
καλοκαίρι, θα ισχύσουν νέα μέτρα, ήτοι: α) 
επέκταση του Προγράμματος 
Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων «Canada Emergency Business 
Account», προς κάλυψη παγίων δαπανών των 
επιχειρήσεων, β) βελτίωση του Προγράμματος 
Επιχειρηματικής Πίστωσης και γ) περαιτέρω 
στήριξη των βιομηχανιών που επλήγησαν 
περισσότερο, ιδίως στους τομείς τουρισμού, 
φιλοξενίας και θεαμάτων.  

Ε. Στο Λόγο του Θρόνου, το πλήρες 
κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://www.canada.ca/en/privy-
council/campaigns/speech-
throne/2020/stronger-resilient-canada.html, 
γίνεται επίσης λόγος για την ανάγκη άρσης 
των περιορισμών που ακόμη υφίστανται στο 
ενδοεπαρχιακό εμπόριο σε ορισμένους τομείς, 
ώστε να επισπευσθεί η ανάκαμψη της 
καναδικής οικονομίας. 
 
 
 

2. Ομόφωνη ψήφιση νομοσχεδίου για τη 
στήριξη ανέργων και υποασχολούμενων  

 
Σε συνέχεια των προγραμματικών 

δηλώσεων της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, 
εκφωνηθέντων από τη Γενική Κυβερνήτη του 
Καναδά, κα Julie Payette, εγκρίθηκε ομόφωνα 
από τη Βουλή, την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το 
νομοσχέδιο C-4 σχετικά με  τη λήψη μέτρων 
προστασίας όσων απώλεσαν την εργασία τους 
ή υποασχολούνται λόγω Covid-19. Έτσι, η 
κυβέρνηση μειοψηφίας Trudeau κατάφερε να 
διασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση, 
καλούμενη να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας. 

Στο εν λόγω νομοσχέδιο (Bill C-4), το 
οποίο αναμένεται να εγκριθεί άμεσα από τη 
Γερουσία, προβλέπεται η αντικατάσταση του 
Επιδόματος  Έκτακτης Ανάγκης «CERB», 
δυνάμει του οποίου οι δικαιούχοι - σχεδόν 
εννιά εκατομμύρια - ελάμβαναν 500 δολλάρια 
την εβδομάδα. Από τις 27 Σεπτεμβρίου, 
καταληκτική ημερομηνία ισχύος του 
Επιδόματος «CERB», οι δικαιούχοι υπάγονται 
πλέον στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Εργασίας 
(Employment Insurance Benefit-EI), 
λαμβάνοντας το ίδιο ποσό, αν και είχε αρχικά 
προταθεί από την Κυβέρνηση η μείωσή του σε 
400 δολλάρια την εβδομάδα. Για τους μη 
δικαιούχους προβλέπεται η υπαγωγή τους στο 
μεταβατικό πρόγραμμα «Canada Recovery 
Benefit (CRB). 

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης 
νέο επίδομα ασθενείας καθώς και επίδομα  
φροντίδας εξαρτώμενου ατόμου που 
συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπουργού 
Απασχόλησης του Καναδά, κας Carla 
Qualtrough, για την εφαρμογή των νέων 
μέτρων θα δαπανηθούν 34 δισεκατομμύρια 
δολλάρια, ενώ προβλέπεται διάθεση 17 ακόμη 
δισεκατομμυρίων για κάλυψη λοιπών 
δαπανών σχετικών με τον COVID-19. 
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3. Έλλειμμα προϋπολογισμού  
 
Βάσει της τελευταίας Έκθεσης του 

επικεφαλής του Κοινοβουλευτικού Γραφείου 
Προϋπολογισμού (Parliamentary Budget 
Officer – PBO), που δημοσιεύθηκε την 29η 
Σεπτεμβρίου 2020, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα του τρέχοντος Προϋπολογισμού 
χαρακτηρίζεται ως «σχεδόν» (barely) βιώσιμο, 
ανερχόμενο σε 328,5 δισ. δολλάρια, με 
προοπτική σημαντικής μείωσης μέχρι το 2022. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκτίμηση είναι 
κατά 14,5 δισεκατομμύρια χαμηλότερη από τη 
σχετική εκτίμηση της Κυβέρνησης, ενώ, 
σύμφωνα με δηλώσεις έγκριτων οικονομικών 
αναλυτών, δεν συνυπολογίζονται μελλοντικές 
δαπάνες που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση. Το 
κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.pbo-
dpb.gc.ca/en/blog/news/RP-2021-027-S--
economic-fiscal-outlook-september-2020--
perspectives-economiques-financieres-
septembre-2020  

 
 

4. Αντιδράσεις καναδικής πλευράς για την 
άρση αντισταθμιστικών δασμών ΗΠΑ 
σε καναδικά προϊόντα αλουμινίου 

 
Δύο μόλις ώρες προτού ο Καναδάς 

παρουσιάσει τον κατάλογο αντιποίνων, όπως 
είχε προαναγγείλει η Αναπληρώτρια 
Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών, 
κα Freeland, ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ η 
από 1.9.2020 αναδρομική άρση των 
αντισταθμιστικών δασμών που είχαν 
επιβληθεί σε καναδικά προϊόντα αλουμινίου 
την 6η Αυγούστου τ.έ. Ωστόσο, παραμένει το 
ενδεχόμενο επανεπιβολής, σε περίπτωση που 
οι καναδικές εισαγωγές στις ΗΠΑ υπερβούν 
τα συνήθη επίπεδα ή παρατηρηθεί 
ανισορροπία στο διμερές εμπόριο αλουμινίου 
κατά το 2021. 

Τόσο η κα Freeland όσο και η Υπουργός 
Διεθνούς Εμπορίου, κα Mary Ng, δήλωσαν 

ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία και ότι ο 
Καναδάς δεν διαπραγματεύτηκε καμία 
ποσόστωση. Ακόμη, η κα Ng ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «ο Καναδάς δεν προέβη 
σε καμία υποχώρηση», ενώ η κα Freeland 
υπεγράμμισε ότι επρόκειτο για μονομερή 
ενέργεια των ΗΠΑ. Πάντως, η καναδική 
πλευρά διεμήνυσε στον επικεφαλής της 
εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, κ. Lighthizer, 
ότι ο Καναδάς θα απαντήσει άμεσα σε 
περίπτωση που επιβληθούν εκ νέου δασμοί. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Καναδικής 
Ένωσης Αλουμινοπαραγωγών (Canadian 
Aluminum Association), κ. Jean Simard, οι 
ενέργειες της καναδικής Κυβέρνησης 
απέφεραν καρπούς. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν 
ιδιαίτερα επιβοηθητική η στάση των 
αμερικανών παραγωγών και εισαγωγέων, οι 
οποίοι επιδοκίμαζαν τις καναδικές θέσεις. 
Εξάλλου, όπως δήλωσε η κα Freeland,  η 
απόφαση Trump ήταν «λάθος από την αρχή» 
(“a mistake from the beginning”) ενώ η κα Ng 
χαρακτήρισε τους επιπρόσθετους δασμούς ως 
«αδικαιολόγητους και απαράδεκτους», 
προσθέτοντας ότι οι καναδικές εξαγωγές 
αλουμινίου δεν ήταν ποτέ απειλή αλλά 
συνέβαλλαν στην εθνική ασφάλεια και των 
δύο χωρών.  

Τέλος, υψηλόβαθμο στέλεχος του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Καναδά χαιρέτισε 
το τέλος της πρόσφατης δασμολογικής 
διαμάχης, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι ΗΠΑ 
δεν ήραν άνευ όρων τους δασμούς και ότι 
συνεχίζουν να επιδιώκουν περιορισμό των 
εμπορικών ροών, που διαμορφώνονται από 
την αγορά. Κάλεσε, δε, την αμερικανική 
πλευρά να προβεί σε πλήρη άρση της απειλής 
επιβολής δασμών. 
 
5. Παράταση κλεισίματος συνόρων 

Καναδά-ΗΠΑ 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του 

Καναδά, κ. Bill Blair, ανακοίνωσε την 6η κατά 
σειρά παράταση κλεισίματος των συνόρων 
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Καναδά-ΗΠΑ, τουλάχιστον για ακόμη 30 
ημέρες, ήτοι μέχρι 21 Οκτωβρίου 2020, 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».  

Δεδομένης της κατάστασης στις ΗΠΑ και 
σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 90% 
των Καναδών συμφωνεί με το κλείσιμο των 
συνόρων καθώς τα κρούσματα στις ΗΠΑ 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

 
6. Εξωτερικό εμπόριο Καναδά μηνός 

Ιουλίου 2020 
 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μηνός 

Ιουλίου 2020, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου 
του Καναδά αυξήθηκε κατά 10% τον Ιούλιο 
τ.έ., σε σύγκριση με τον Ιούνιο. 
Συγκεκριμένα, οι καναδικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ οι εισαγωγές 
κατά 12,7%. Το εμπορικό έλλειμμα έφθασε τα 
2,5 δισεκατομμύρια δολλάρια, έναντι 1,6 δισ. 
τον Ιούνιο 2020. Σημειώνεται ότι ο Καναδάς 
παρουσίασε πλεονασματικό εμπορικό 
ισοζύγιο με τις ΗΠΑ (+2,9 δισ. δολλ.), το 
οποίο  αντιστάθμισε το ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο με τις υπόλοιπες χώρες     
(-5,3 δισ. δολλ.). 

Στην αύξηση του όγκου εμπορίου 
συνεισέφερε, πρωτίστως, ο τομέας 
αυτοκινήτων και μερών. Το εμπόριο των 
προϊόντων του εν λόγω τομέα μεταξύ Καναδά 
και ΗΠΑ αυξήθηκε κατά τους θερινούς μήνες, 
αν και συνήθως παρατηρείται επιβράδυνση 
των διμερών ανταλλαγών λόγω κλεισίματος 
των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ωστόσο, φέτος, 
η καραντίνα (lockdown) που προηγήθηκε του 
θέρους οδήγησε στην αύξηση του όγκου 
εμπορίου στον συγκεκριμένο τομέα. Οι 
καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 
αυξήθηκαν, σε σύγκριση με τον Ιούνιο τ.έ., 
κατά 37%, ανερχόμενες σε 8,2 
δισεκατομμύρια δολλάρια, ενώ οι εισαγωγές 

σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 50%, 
ανερχόμενες σε 8,1 δισεκατομμύρια δολλάρια. 

Πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, 
σημειώθηκε αύξηση όγκου εμπορίου και σε 
άλλους τομείς. Οι εισαγωγές καταναλωτικών 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,5%, φθάνοντας τα 
επίπεδα προ της πανδημίας.  

Αν και κατεγράφη μικρή μείωση στις 
εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού, η αυξημένη 
ζήτηση «προσωπικού προστατευτικού 
εξοπλισμού» οδήγησε σε αύξηση των εν λόγω 
εισαγωγών κατά 42,8%, σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο 2020. 

Ακόμη, οι εξαγωγές προϊόντων ενέργειας, 
όπως πετρελαίου, αυξήθηκαν κατά 18,9% τον 
Ιούλιο, όπως και κατά τους δύο 
προηγούμενους μήνες, χωρίς, ωστόσο, να 
φθάσουν τα επίπεδα προ της πανδημίας. 

Τέλος, κατεγράφη αύξηση στον τομέα των 
υπηρεσιών, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 
8,7 δισεκατομμύρια δολλάρια (+0,6%) και τις 
εισαγωγές να αυξάνονται μόλις κατά 0,2%, 
εξαιτίας των εν ισχύι ταξιδιωτικών 
περιορισμών. 

 
7. Εμπορικές σχέσεις Καναδά-Κίνας 

 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Καναδού 

Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau, και του 
Υπουργού Εξωτερικών, κ. François-Philippe 
Champagne, η σύναψη εμπορικής συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών με την Κίνα δεν 
αποτελεί πλέον προτεραιότητα της εξωτερικής 
πολιτικής του Καναδά, καθώς εξακολουθούν 
να κλυδωνίζονται οι διμερείς σχέσεις από 
σοβαρά ζητήματα (υπόθεση Huawei, 
μακρόχρονη κράτηση δύο Καναδών πολιτών 
σε κινεζικές φυλακές, πολιτικές εξελίξεις). 
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8. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά την 30η 
Σεπτεμβρίου 2020 

 
 Καταγεγραμμένα 

κρούσματα 
Αναρρωθέντες Θάνατοι 

Καναδάς 158.758 134.971 9.297 
Οντάριο   51.710   43.907 2.848 
Κεμπέκ   74.288   62.564 5.834 
Βρετανική 
Κολομβία 

    9.138     7.591    234  

Αλμπέρτα    18.062   16.213     267 
Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 

 
 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
 

1. CETA 
 
Την 21η Σεπτεμβρίου 2020, 

συμπληρώθηκαν τρία έτη από την προσωρινή 
εφαρμογή της Συνολικής Συμφωνίας 
Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά 
(CETA), βάσει της οποίας εξαλείφονται  οι 
δασμοί για το 98% των προϊόντων που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύεται με τον 
Καναδά. Μέχρι στιγμής, η εν λόγω Συμφωνία 
έχει κυρωθεί από 14 κράτη, χωρίς να 
προσμετράται το ΗΒ: Αυστρία, Κροατία, 
Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβακία, Σουηδία.1 
Σύμφωνα με δηλώσεις ιθυνόντων της ΕΕ και 
της καναδικής Κυβέρνησης, τα οφέλη από την 
εφαρμογή της Συμφωνίας, είναι πλέον ορατά, 
εκατέρωθεν του Ατλαντικού, με σημαντική 
αύξηση του διμερούς όγκου εμπορίου.  

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας 
υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως ως προς το 
κομμάτι των αγροτικών προϊόντων. Σε κοινή 
επιστολή τους προς τον Καναδό 
Πρωθυπουργό, πέντε Επαρχιακοί 

                                                
1 http://www.consilium.europa.eu/en/documents-
publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2016017 

Πρωθυπουργοί ζήτησαν την άρση των 
προσκομμάτων στην πρόσβαση καναδικών 
αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.  
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
1. Trans Mountain 

 
Ένα χρόνο μετά την άδεια επανεκκίνησης 

των εργασιών για την κατασκευή της 
επέκτασης του αγωγού Trans Mountain, ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
ανακοίνωσε ότι το έργο είναι εντός 
προϋπολογισμού και ότι αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022. 
 
2. Keystone XL 

 
Η κατασκευάστρια εταιρεία του αγωγού 

πετρελαίου Keystone XL, TC Energy Corp., 
με έδρα το Κάλγκαρυ της Αλμπέρτα, 
ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου 
Κατανόησης με την Ένωση «Natural Law 
Energy», η οποία αντιπροσωπεύει τέσσερις 
φυλές αυτοχθόνων πληθυσμών (First Nations) 
στην Επαρχία της Αλμπέρτα και μία στην 
Επαρχία Σασκάτσουαν. Αναμένεται η 
υπογραφή οριστικής συμφωνίας μέχρι το 
τέλος τ.έ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
εν λόγω Μνημόνιο, οι αυτόχθονοι πληθυσμοί  
δύνανται να διεκδικήσουν δικαιώματα 
κυριότητας στο έργο κατασκευής του αγωγού.  

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 
1. Διαδικτυακά σεμινάρια προβολής 

Προϊόντων Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης  

 
Στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων 

συστηματικής προβολής της Συμφωνίας 
CETA στον Καναδά, τη διοργάνωση και το 
συντονισμό των οποίων έχει η εδώ 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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(EUDEL), πρόκειται να διεξαχθούν τρία 
διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα τα Προϊόντα 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης την 
15η και 29η Οκτωβρίου, καθώς και την 12η 
Νοεμβρίου 2020 και ώρα Οττάβας 10:00 (ώρα 
Ελλάδος 17:00). Σκοπός των εν λόγω 
σεμιναρίων είναι να φέρουν σε επαφή την 
Επαρχία του Κεμπέκ με τους Ευρωπαίους 
εξαγωγείς προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, εστιάζοντας 
στην ποιότητα των συγκεκριμένων 
ευρωπαϊκών προϊόντων και την ανάγκη 
προστασίας τους από τις απομιμήσεις. 

Για το πρώτο σεμινάριο με τίτλο: 
«Protecting GIs: Value proposition and 
local economic development», οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://go.b2b-2go.com/en/eu-canada-webinar-
series/participants/sign-in Θα ακολουθήσει 
σχετική ανακοίνωση από τους διοργανωτές 
για τα επόμενα σεμινάρια, ήτοι: α) Promoting 
GIs: Addressing consumer preferences 
(29/10) και β) Implementing GIs: Policy and 
legal challenges (12/11). 
 
2. Νέα Ένωση Τροφίμων και προστασίας 

υγείας καταναλωτών – FHCP 
 
Την 17η Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε 

η συγχώνευση δύο Ενώσεων του κλάδου 
τροφίμων και προστασίας υγείας 
καταναλωτών, ήτοι της «Food & Consumer 
Products of Canada – FCPC» και της 
«Consumer Health Products Canada – 
CHPC», οι οποίες μετονομάζονται σε «Health 
& Consumer Products of Canada –FHCP 
(https://www.fhcp.ca). Η νέα Ένωση θα 
εκφράζει τις θέσεις 119 παραγωγών τροφίμων 
και λοιπών προϊόντων που αφορούν στην 
υγεία των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι ο 
τομέας τροφίμων, υγείας και καταναλωτικών 
προϊόντων συνεισφέρει στο καναδικό ΑΕΠ 
περισσότερα από 39,5 δισεκατομμύρια 
δολλάρια ετησίως, ενώ απασχολεί περίπου 
350.000 άτομα.    

3. Ετήσιο Συνέδριο Τουριστικού Κλάδου 
Καναδά (12-13/11/2020) 

 
Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 

διοργανώνεται διαδικτυακά από την Ένωση 
Τουριστικών Γραφείων Καναδά (Association 
of Canadian Travel Agencies –ACTA) ετήσιο 
Συνέδριο (Travel Industry Summit), στο οποίο 
θα συμμετάσχουν ανώτατα κυβερνητικά 
στελέχη, καθώς και επαγγελματίες του 
κλάδου.  Στο πλαίσιο της εν λόγω διήμερης 
διοργάνωσης θα διεξαχθεί εμπορική έκθεση, 
στην οποία η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα 
τουριστικά γραφεία. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: 
http://acta.ca/Media/Default/downloadable%2
0media/2020-TILS-Sales-Kit.pdf (event kit) 
http://actaleadershipsummit.ca/ (ιστοσελίδα 
διοργανωτών) 
  
  

4. Ποσειδώνια 2020:  Εβδομάδα 
διαδικτυακών εκδηλώσεων (26-20 
Οκτωβρίου 2020) 

 
Κατόπιν ακύρωσης της Έκθεσης 

«Ποσειδώνια 2020», λόγω πανδημίας, 
ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές η 
πραγματοποίηση σειράς διαδικτυακών 
εκδηλώσεων υπό τον τίτλο “It’s time to talk”. 
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που φέρνει σε 
επαφή τους επαγγελματίες του κλάδου, σε μια 
κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις δυσκολίες που έχει 
προκαλέσει το ξέσπασμα της πανδημίας στη 
ναυτιλιακή κοινότητα. Το πλήρες πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: https://posidonia-
events.com/pages/posidonia-web-forums-
week/  
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5. 7η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού (27 
Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου 2020) 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

διοργανώτριας εταιρείας Leaderexpo-
Leadertech, η διεξαγωγή της έβδομης 
Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
(https://aite.gr/en).  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


