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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γραμματέας του ΚΔΕΟΔ, Δρ Βιργινία Τζώρτζη, εκπροσώπησε το ΚΔΕΟΔ στην ημερίδα με 

τίτλο «Attracting U.S. Students in Greece: Opportunities and Challenges», η οποία συνδιορ-

γανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την αμερικανική υπηρεσία “USA – Study 

Abroad”, το Ίδρυμα “Fullbright” και το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη. Τις 

εργασίες της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθου-

σα συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ, παρακολούθησε και η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ και 

στέλεχος της ΜοΚΕ, κ. Αικατερίνη Σγουρίδου. 

Το αντικείμενο ημερίδας ήταν, ειδικότερα, η ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς επιστημονικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της προσέλκυσης Αμερικα-νών 

φοιτητών για σπουδές σε ελληνικά ΑΕΙ, στις ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργού-

νται, καθώς και καλλίτερες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν από την ελληνική 

πλευρά για να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους ενδιαφερόμενους νέους.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη 

Θεσσαλονίκη, κ. Gregory W. Pfleger, που υπογράμμισε τις πολλές θετικές εμπειρίες των Αμε-

ρικανών φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, και ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ , κα-

θηγητής κ. Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, που επισήμανε την ανάγκη διεθνοποίησης των δρά-

σεων των ελληνικών πανεπιστημίων, ώστε αυτά να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοέ-

να αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ο Δρ. Erich Dietrich, καθηγητής Ανώτερης Εκπαίδευσης και Διεθνούς Εκπαίδευσης στο New 

York University, παρουσίασε την κεντρική ομιλία της ημερίδας με θέμα «Το Μέλλον της Διεθ-

νούς Εκπαίδευσης» και εστίασε στις προσπάθειες της Ελλάδας να διευρύνει τη διεθνοποίηση 

στην ανώτερη εκπαίδευση, αναφερόμενος εκτενώς στα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί 

και τις τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται στις ΗΠΑ σχετικά με τον φοιτητικό πληθυσμό που 

επιθυμεί να σπουδάσει στο εξωτερικό. Όπως  χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα τα τελευταία 

τρία χρόνια έχει ανέλθει κατά τρεις θέσεις στην κλίμακα των προτιμητέων χωρών και για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 βρισκόταν στη 14η θέση με 5.223 φοιτητές. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν εκ-

πρόσωποι από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας και στην οποία εξετά-

στηκαν με λεπτομέρειες οι δυνατότητες και οι αναγκαίες δράσεις, ώστε τα εν λόγω ιδρύματα 

να καταστούν προορισμός Αμερικανών φοιτητών.
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Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μakedonia 

Palace στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση - συνάντηση εργασίας, με θέμα «Ευρωπαϊκά συλλο-

γικά σήματα και περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση των Μακεδονικών προϊόντων», 

που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με πρωτοβουλία της ευρωβουλευτή της 

Ν.Δ. κ. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην εκδή-

λωση, που έλαβε χώρα σε συνέχεια της ανακοίνωσης πρωτοβουλίας του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για τη δημιουργία και διεθνή κατοχύρωση ενός συλλογι-

κού σήματος για τα Μακεδονικά προϊόντα, μεταξύ άλλων εισηγήσεων, παρουσιάστηκε 

και μελέτη του ΚΔΕΟΔ με τίτλο “Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις κατά το 

ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο - Case Study: Η χρήση του όρου «Μακεδονία»”, η οποία 

ανατέθηκε στο ΚΔΕΟΔ από την κ. Ασημακοπούλου, προς τον σκοπό επιστημονικής θω-

ράκισης και τεκμηρίωσης της επιχειρηματολογίας και των δράσεων για την προστασία 

των μακεδονικών προϊόντων.

Την ερευνητική ομάδα, που εργάστηκε για την εκπόνηση της μελέτης του ΚΔΕΟΔ, στελέ-

χωσαν ο κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, ΔΝ, δικηγόρος, Πρόεδρος ΔΣΘ και μέλος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ, η Διευθύντρια Ερευνών του ΚΔΕΟΔ, κ. Ευτυχία 

Μουαμελετζή, ΔΝ, δικηγόρος, και οι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΚΔΕΟΔ, κ.κ. 

Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις 
κατά το ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο   

Η χρήση του όρου «Μακεδονία»Case Study: 

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΜΕΛEΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ



Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις 
κατά το ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο 

Η χρήση του όρου «Μακεδονία»Case Study: 

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΜΕΛEΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

Γεωργία Βασιλειάδου, Ευστρατία Κώστογλου, Μαρία Σαπαρδάνη και Έλλη Τσιτσιπά. Η 

μελέτη, με τη μεθοδική της επισκόπηση και τη διεξοδική ανάλυση του ευρωπαϊκού και 

διεθνούς νομοθετικού πλαισίου για τα εμπορικά σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις, 

εξετάζει, καταρχάς, τον ρόλο τους στην Ενιαία Αγορά και τη χρήση τους ως εργαλείου 

περιφερειακής ανάπτυξη, επικεντρώνεται δε στα συλλογικά σήματα. Περαιτέρω, μέσω 

μιας περιπτωσιολογικής προσέγγισης, εντοπίζει τα πιθανά οφέλη τα οποία μπορεί να 

έχει η Ελλάδα όσον αφορά τον όρο 'Μακεδονικός'.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υφυπουργός Eσωτερικών 

(Μακεδονίας-Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, η επικεφαλής του Γραφείου του 

Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Μαρία Αντωνίου, και ο κ. Χρήστος Βρίκος, δικη-

γόρος και μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, η κ. 

Ασημακοπούλου ανέπτυξε το θέμα «Κατοχύρωση Ευρωπαϊκών σημάτων και διεθνές 

εμπόριο. H οπτική σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος», ενώ, κατόπιν, ο κ. Κουτσοχήνας παρουσίασε τα καίρια ζητήματα 

που αναλύονται στη μελέτη του ΚΔΕΟΔ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ομιλίες του 

Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου 

Εξωτερικών, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε σχέση 

με την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Γεώργιου 

Κωνσταντόπουλου για τα συλλογικά σήματα ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης, 

και του Προέδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, για τα εθνι-

κά και ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.



Brexit

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου 2019, το κόμμα των Συ-
ντηρητικών έλαβε νέα, σαφή εντολή από τον βρετανικό λαό να ολοκληρώσει το 
Brexit. Συγκεκριμένα, οι Τόρις επικράτησαν με ποσοστό 45% έναντι 33% των Ερ-
γατικών και πλειοψηφία 80 εδρών. Αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του τε-
λικού αποτελέσματος, ο Τζόνσον δήλωσε ότι θα σταθεί αντάξιος της εμπιστοσύ-
νης των Βρετανών πολιτών προς το πρόσωπό του και θα υλοποιήσει εγκαίρως το 
Brexit στις 31 Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις 
για μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
αποχώρησης, αφού πρόθεση και των Βρυξελλών είναι οι σχέσεις με τη Μεγάλη 
Βρετανία να παραμείνουν όσο το δυνατόν ισχυρές και μετά το Brexit.

Για τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές συνεχάρη τον Βρετανό πρω-
θυπουργό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι το ξεκάθα-
ρο αποτέλεσμα της 12ης Δεκεμβρίου 2019 δίνει πλέον το «πράσινο φως» για τη 
διαπραγμάτευση μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεγάλης Βρετανίας. 
Την ίδια στιγμή, η συντριπτική ήττα των Εργατικών οδήγησε τον ηγέτη του κόμ-
ματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, να ζητήσει συγγνώμη από τους ψηφοφόρους του και να 
δηλώσει ότι δεν θα ηγηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές γενικές εκλογές. Ο 
πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, απέδωσε την «ντροπιαστική» ήττα των 
Εργατικών στους αμφίσημους πολιτικούς ελιγμούς του Κόρμπιν και δήλωσε ότι 
αυτή η στάση του ηγέτη των Εργατικών δυσαρέστησε τόσο τους υποστηρικτές 
της παραμονής όσο και τους υποστηρικτές της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την ΕΕ. Πέραν των Εργατικών, αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος εντός 
του 2020 ανακοίνωσαν και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, εφόσον η Τζο Σουίνσον 
απώλεσε την έδρα της στη Βουλή των Κοινοτήτων. Από την άλλη πλευρά, το Εθνι-
κό Κόμμα της Σκωτίας αύξησε τον αριθμό των εδρών του στο βρετανικό κοινο-
βούλιο (από 35 σε 48 σε σύνολο 650 εδρών), με αποτέλεσμα η ηγέτις του, Νίκολα 
Στέρτζον, να διεκδικεί πλέον επίμονα τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για 
την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Ο Τζόνσον, από την πλευρά του, έχει πολλάκις κα-
ταστήσει σαφές ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια ενός τέτοιου δημοψηφίσμα-
τος, από τη στιγμή που η βρετανική επαρχία τάχθηκε υπέρ της παραμονής στη 
Μεγάλη Βρετανία στο αντίστοιχο δημοψήφισμα του 2014.

Συντριπτική νίκη Τζόνσον στις εκλογές 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019



Brexit

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φάνηκαν ικανοποιημένοι από το «ξεκάθαρο μήνυμα» των 
εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου 2019, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμμανουήλ Μακρόν, 
να καλεί τη Μεγάλη Βρετανία να μην γίνει ένας «αθέμιτος ανταγωνιστής» της ΕΕ 
μετά την αποχώρηση και τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ, να προειδο-
ποιεί ότι, μετά το προγραμματισμένο στις 31 Ιανουαρίου 2020 Brexit, η ΕΕ «θα 
έχει έναν ανταγωνιστή στην πόρτα της». Παρά τη γενική ανακούφιση της Ευρώ-
πης για το σαφές αποτέλεσμα των εκλογών, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επεσήμανε τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για 
τη διαπραγμάτευση των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Μεγάλης Βρετανίας σε ένα 
ευρύ πεδίο ζητημάτων. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, Σαρλ Μισέλ, εξέφρασε την ελπίδα της ΕΕ να πραγματοποιηθεί σύντομα 
η ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο για το Brexit και να αποσαφηνιστούν τα 
σχέδια του Λονδίνου για την επόμενη ημέρα. Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής, 
Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι η ΕΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τη Μεγάλη Βρετανία έως τα τέλη του 
2020.

Ο Μπόρις Τζόνσον, πάντως, δήλωσε διατεθειμένος να τροποποιήσει το νομοσχέ-
διο της συμφωνίας προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο παράτασης της με-
ταβατικής περιόδου αποχώρησης πέραν του 2020. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέ-
διο προβλέπει ότι η οριζόμενη μεταβατική περίοδος δύναται να παραταθεί μέχρι 
και δύο χρόνια, εάν ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία δεν κατορθώσουν να καταλήξουν 
εντός της αρχικής προθεσμίας σε ικανοποιητική εμπορική συμφωνία για τις 
μελλοντικές εμπορικές σχέσεις τους. Στις 20 Δεκεμβρίου 2019, η Βουλή των 
Κοινοτήτων ενέκρινε με πλειοψηφία 124 ψήφων (358 θετικές ψήφοι έναντι 234 
αρνητικών) το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ. Το επόμενο 
βήμα για την υλοποίηση του Brexit είναι να συζητηθεί το κείμενο από τη βρε-
τανική κυβέρνηση στις 7 Ιανουαρίου 2020 και τελικώς να υιοθετηθεί, όπως είναι 
προγραμματισμένο, στις 9 Ιανουαρίου . 2020

Συντριπτική νίκη Τζόνσον στις εκλογές 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

