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Αποστολές εργασίας
Το πρώτο δίμηνο του 2020 συνεχίστηκαν κανονικά οι αποστολές εργασίας Ελλήνων
εμπειρογνωμόνων στην Τιφλίδα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος διδυμοποίησης, που υλοποιείται από το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της Γεωργία σε σχέση με τις Οδηγίες 2013/34/EU (Λογιστικής) και
2014/56/EU (Ελεγκτικής).
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές εργασίας. H πρώτη, στην οποία
συμμετείχαν τα στελέχη της ΕΛΤΕ κ.κ. Γεώργιος–Εμμανουήλ Ιατρίδης, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ιωάννης Φίλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα από τις 22 έως τις 24 Ιανουαρίου 2020. Στην δεύτερη αποστολή, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, συμμετείχαν ο Project Leader του προγράμματος και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καθώς και τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ.κ. Λυδία-Ελισάβετ Σοφρωνά, Διευθύντρια νομικών υπηρεσιών
και Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης νομικής υποστήριξης.

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής
Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα η 5η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος. Ο Project Leader του προγράμματος
και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και η Μόνιμη Εμπειρο-
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γνώμων, κ. Δήμητρα Οικονόμου, παρουσίασαν την εξέλιξη της νομοθετικής προσαρμογής και κατόπιν τις δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συζήτησαν και ενέκριναν τον σχεδιασμό
για τους επόμενους μήνες. Τέλος, ενέκριναν ομόφωνα το αίτημα για παράταση της
διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και τον Αύγουστο του 2020. Τo
ΚΔΕΟΔ εκπροσώπησε ο κ. Στέφανος Κατσούλης, διαχειριστής του προγράμματος.

Σεμινάριο επιμόρφωσης εμπειρογνωμόνων της SARAS
Από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σχετικά με
την εφαρμογή των εποπτικών πτυχών της νομοθεσίας της ΕΕ για το «ξέπλυμα χρήματος», το οποίο απευθυνόταν σε Γεωργιανούς εμπειρογνώμονες της SARAS προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και σχετικών διαδικασιών που ισχύουν στη SARAS. Στο σεμινάριο
τις εισηγήσεις παρουσίασαν εμπειρογνώμονες από τις τρεις ελληνικές αρχές, οι
οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παρασκευή
Θεοδωροπούλου, από το νομικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείο Οικονομικών, Νικόλαος Χατζηνικολάου από ΑΑΔΕ, Βασίλειος
Τσώκος, επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης Ελέγχων της ΕΛΤΕ, καθώς και ο
Project Leader του προγράμματος και Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Παναγιώτης
Γιαννόπουλος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Πνευματικής
Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την Προστασία
των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα Ψηφιακά Δίκτυα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε χώρα στο Μπακού, η δεύτερη συνάντηση της Συντονιστικής
Επιτροπής (Steering Committee) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδυμοποίησης για τον τομέα της πνευματικής Ιδιοκτησίας με δικαιούχο χώρα το Αζερμπαϊτζάν, που υλοποιεί το
ΚΔΕΟΔ” σε συνεργασία με την Ιταλία και τον φορέα Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM), καθώς και με τον ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ΟΠΙ) και εξέχοντα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.
Στη δεύτερη αυτή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, υπό την Προεδρεία της
Επικεφαλής του Προγράμματος (Project
Leader), κ. Διονυσίας Καλλινίκου, ομότιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ, συμμετείχαν
ως εκπρόσωποι του ΚΔΕΟΔ οι διαχειριστές
του Προγράμματος κ.κ. Νίκος Γαϊτενίδης
και Λέα Σταύρου, ο μόνιμος εμπειρογνώμονας του Προγράμματος (Resident
Twinning Adviser-΄RTA΄) κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι
της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και του Υπουργείου Οικονομικών της δικαιούχου χώρας. Στην συνάντηση συζητήθηκε και συμφωνήθηκε το πλάνο εργασίας
για το πρώτο εξάμηνο της υλοποίησης του
Προγράμματος.
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Μετά την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ και θεωρείται τρίτη χώρα. Ωστόσο, μετά
τους πανηγυρισμούς για το Brexit ακολούθησε η ανησυχία μεγάλου μέρους του πληθυσμού για τα επόμενα βήματα και το μέλλον της χώρας. Η επόμενη ημέρα βρίσκει διχασμένο και τον βρετανικό τύπο, που αντανακλά τα ανάμικτα συναισθήματα των πολιτών.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων υποδέχονται το Brexit αντιφατικά: είτε ατενίζοντας το
νέο ένδοξο μέλλον της Βρετανίας είτε διατηρώντας επιφυλάξεις. Ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον σε διάγγελμά του, ακριβώς μία ώρα πριν την επίσημη αποχώρηση της
Βρετανίας από την ΕΕ, δήλωσε ότι πρόκειται για «πραγματική εθνική ανανέωση και
αλλαγή».
Όσον αφορά την ελληνική πλευρά, σε δήλωσή του για την ιστορική αποχώρηση ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για το Brexit και η Βρετανία θα παραμείνει ένας σημαντικός εταίρος και σύμμαχος
της χώρας μας. Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στις καλές διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης. Επιπλέον, σημείωσε ότι τα κρίσιμα ζητήματα, της διαμονής και των οικονομικών δραστηριοτήτων Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στη Βρετανία και Βρετανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ήδη ρυθμιστεί από τις αρχές του έτους με τον ν.4652/2020.
Η αντίδραση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν περισσότερο έντονη, καθώς
μίλησε για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ με χαρακτηρισμούς όπως 'σοκ' και
'ιστορικό σήμα κινδύνου για όλη την Ευρώπη'. Στην επιστολή του, γραμμένη στα Αγγλικά
προς τους 'αγαπητούς Βρετανούς φίλους' όπως τους αποκάλεσε, εξέφρασε τη λύπη του
δικαιολογώντας την αρχική σκληρή του στάση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε την πιθανότητα
δημιουργίας στο μέλλον ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.
Από την πλευρά της Ιρλανδίας, η ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Αρλίν
Φόστερ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την πιθανότητα επιστροφής τελωνειακών
ελέγχων μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετανίας σε περίπτωση που η τελευταία δεν ακολουθήσει τους κανόνες της Ένωσης για την ενιαία αγορά. Στο ίδιο κλίμα, η επικεφαλής
του ιρλανδικού κόμματος Σιν Φέιν, Μαίρη Λου Μακντόναλντ, ζήτησε από την ΕΕ να
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υποστηρίξει την επανένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε
στη στάση της Ένωσης ως προς την περίπτωση της γερμανικής ενοποίησης αλλά και
στην υποστήριξη της ΕΕ για την επανένωση της Κύπρου.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τους όρους του εμπορίου μεταξύ Βρετανίας και
ΕΕ, αυτές φαίνεται να είναι ακόμη σε αδιέξοδο, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να
βρουν σημείο σύγκλισης. Αμέσως μετά την επίσημη αποχώρηση ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε με μήνυμά του πως η εθνική κυριαρχία υπερέχει της
οικονομίας. Στην ίδια γραμμή, επιδιώκει την επίτευξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου αποκλίνοντας, όμως, από τους κανόνες της ΕΕ. «Θέλουμε μία συνολική συμφωνία
ελευθέρου εμπορίου παρόμοια με του Καναδά, αλλά στην απίθανη υπόθεση που δεν θα
το καταφέρουμε, τότε το εμπόριο μας θα πρέπει να βασισθεί στην υπάρχουσα συμφωνία
αποχώρησης από την ΕΕ», προειδοποίησε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην έχει 'ψευδαισθήσεις' για τις μελλοντικές σχέσεις
με την ΕΕ, κυρίως ως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και ότι μια εμπορική συμφωνία τύπου Καναδά δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την Ένωση στην περίπτωση της
Βρετανίας.
Πάντως, η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει την επαναφορά των τελωνειακών
ελέγχων για αγαθά, γεγονός που έχει ανησυχήσει τους Βρετανούς καταναλωτές για
αύξηση τιμών και μειωμένη διάθεση προϊόντων στα καταστήματα. Κλίμα αβεβαιότητας
επικρατεί και για τους Βρετανούς παραγωγούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τους όρους εξαγωγών που θα τεθούν σε ισχύ.
Τέλος, η Βρετανία θα επιδιώξει την υποδοχή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και
τον αποκλεισμό ανειδίκευτων μεταναστών. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ζήτησε την ύπαρξη Ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως προϋπόθεση για την υποδοχή, με στόχο τη
διατήρηση των δικαιωμάτων μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ και το δικαίωμα ελεύθερης εργασίας σε κράτη-μέλη της Ένωσης.

