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Πρόγραμμα JUSTICE

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Η αρχή της Αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η προστασία των Δικαιωμάτων”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση
του Πρόγραμματος Διδυμοποίησης  με τη Γεωργία

“Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την 'Υπηρεσία Λογιστικής 
Τυποποίησης,Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας' 
('SARAS')”

Στήλη επικαιρότητας Brexit

Παράταση της Συμφωνίας Αποχώρησης

Στο παρόν τεύχος:



Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε 

στο ΚΔΕΟΔ ημερίδα για την αρχή της αλληλεγ-

γύης και την προστασία των δικαιωμάτων στην 

ΕΕ, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Προγράμματος Justice, “Training for a 

European Area of Justice”, το οποίο υλοποιείται 

από το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Frederick της Κύπρου. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές ακαδη-

μαϊκοί και ερευνητές, οι οποίοι επεκτάθηκαν σε 

ζητήματα, αφενός διαχείρισης της προσφυγικής 

κρίσης, σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και κατοχύρωσης του δικαιώματος ασύλου, και 

αφετέρου προστασίας των εργασιακών σχέ-

σεων.

Η Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ, καθηγήτρια κ. 

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, παρου-

σίασε την εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας και 

τόνισε τη σημασία της αρχής της αλληλεγ-

γύης εν όψει των προκλήσεων που η ΕΕ αντι-

μετωπίζει σήμερα.

Κατόπιν, η Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ, προή-

δρευσε κατά την πρώτη συνεδρία της ημερί-

δας, όπου η κ. Ντανιέλλα Μαρούδα, επίκου-
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ρη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος έδρας Jean Monnet και Αντιπρόε-

δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης (ECRI), προσέγγισε την αρχή της αλληλεγγύης σε σχέση με τη δια-

χείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, ενώ η κ. Βασι-

λική Καραγκούνη, δικηγόρος και λέκτορας του Πανεπιστημίου Frederick, επικεντρώ-

θηκε στο δικαίωμα του ασύλου και την παρεχόμενη από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-

μάτων της ΕΕ προστασία, σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης. 

Στη δεύτερη συνεδρία, υπό την προεδρία του καθηγητή του ΑΠΘ κ. Άγγελου Στεργίου, ο 

καθηγητής του ΔΠΘ, κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης, ανέλυσε ζητήματα δημοκρατίας και σε-

βασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυ-

βέρνησης. Στη συνέχεια, ο κ. Βασίλης Κόνιαρης, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΔΕΟΔ, 

εξέτασε τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Εταίρων κατά την 

εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης στις εργασια-

κές σχέσεις. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μία τρίτη συνεδρία, στην 

οποία προήδρευσε η κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, 

αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΠΑΜΑΚ και Ακαδημαϊ-

κή Συντονίστρια Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, και 

κατά την οποία οι κ.κ. Άννα-Μαρία Κώνστα, λέκτορας 

στο ΑΠΘ, και Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής 

στο ΠΑΜΑΚ, ανέπτυξαν  επιμέρους θέματα για το δι-

καίωμα στην εκπαίδευση ως έκφραση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας των προσφύγων και για το crash test 

των δικαιωμάτων τους κατά την υποδοχή τους στο 

έδαφος της Ε.Ε.
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Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

ανέλαβε να εκτελέσει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης με τη Γεωργία, 

προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ στον τομέα της εποπτείας του επαγγέλματος των ορκω-

τών ελεγκτών. Το πρόγραμμα ανατέθηκε στην ελληνική πλευρά κατόπιν επιτυχημένης 

υποβολής γραπτής πρότασης και προφορικής υποστήριξής της, υπό την προετοιμασία και 

τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ.

Το διάρκειας 21 μηνών πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της υψη-

λής κατάρτισης και εξειδίκευσης των ελληνικών φορέων και εμπειρογνωμόνων προς το 

εξωτερικό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έλληνες εμπειρογνώμονες θα μεταβαίνουν 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γεωργία με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 

εξοικείωση των ομολόγων τους με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές 

πρακτικές. 

Τελικός δικαιούχος του προγράμματος είναι το γεωργιανό Υπουργείο Οικονομικών και 

συγκεκριμένα η υπηρεσία "Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision” 

('SARAS'). 

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2019 σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της Τιφλίδας και άρχισε με τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών της Γεωργίας, κ. Nikoloz Gagua, ενώ ακολούθησε ο Πρέσβης της Ελλά-

δας στη Γεωργία κ. Δημήτριος Καράμπαλης. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν ο επικεφαλής 

της Γενικής Διεύθυνσης για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Γεωργίας, κ. Archil Karaulashvili, και εκ μέρους του ΚΔΕΟΔ η Διευθύντριά του, καθηγή-

τρια κ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι Project 

Leaders του προγράμματος, κ.κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, και 
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Yuri Dolidze, Διευθυντής της 'SARAS', τόνισαν τη μεγάλη σημασία του προγράμματος όσον 

αφορά τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, τη βελτιστο-

ποίηση του εθνικού συστήματος εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών και την περαιτέρω 

βελτίωση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Γεωργίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης της Γεωργίας και 

εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών στην Τιφλίδα, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν στελέχη 

της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προ-

σπάθεια της Ε.Ε. για συνεργασία με την κυβέρνηση της Γεωργίας όσον αφορά τη διαφά-

νεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών

Το πρόγραμμα αυτό, σε συνέργεια με άλλες υπό υλοποίηση δραστηριότητες, αποτελεί μέ-

ρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης στη Γεωργία. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (ΑΑ), η Γεωργία έχει αναλάβει την υποχρέωση μεταρρύθμισης του 

συστήματος ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με σκοπό την περαιτέρω 

ενίσχυση της αποτελεσματικής λήψης οικονομικών αποφάσεων μέσω διαφανών και αξιό-

πιστων συστημάτων εποπτείας και αναφοράς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα διδυμοποίησης αποτελούν εφαλτήριο για μία 

μονιμότερη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπε-

δο. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας συνεισφέρει ενεργά στον ρόλο της ελληνικής 

πολιτείας για την προώθηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου προς χώρες σε διαδικασία έντα-

ξης στην Ε.Ε. ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
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Brexit

Στις 21 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παραταθεί η ημερο-
μηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπό-
θεση ότι η Συμφωνία για την αποχώρηση θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων 
το αργότερο στις 29 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση, όμως, μη έγκρισης της συμφω-
νίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παραταθεί η ημερομηνία αποχώρησης 
έως τις 12 Απριλίου 2019. Στη δεύτερη περίπτωση, αναμένεται από το Ηνωμένο Βασί-
λειο να προτείνει πριν από την ημερομηνία αυτή μια μελλοντική πορεία για τις δια-
πραγματεύσεις.

Παράλληλα, δεδομένου ότι οι πιθανότητες το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αυξάνονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλή-
ρωσε εντός του Μαρτίου 2019 την προετοιμασία της για την αποχώρηση χωρίς συμ-
φωνία. Ταυτόχρονα, η Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει τις διοικήσεις των κρατών 
μελών για τη λήψη των εθνικών τους μέτρων προετοιμασίας και προτρέπει όλους 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να συνεχίσουν να ενημερώνονται σχετικά με 
τις συνέπειες της πιθανότητας αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει διεξαγάγει εκτενείς τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέ-
λη της ΕΕ των 27, με αντικείμενο τόσο γενικά θέματα ετοιμότητας και έκτακτης ανά-
γκης όσο και ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά ζητήματα ετοιμότητας. Η Επιτρο-
πή έχει, επίσης, ολοκληρώσει την περιοδεία της στις πρωτεύουσες των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ. Σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν να δοθούν όλες οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά με τις δράσεις ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Επιτρο-
πής και να συζητηθούν τα εθνικά μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανά-
γκης. Τέλος, η Επιτροπή έχει υποβάλει μέχρι σήμερα 19 νομοθετικές προτάσεις, 17 εκ 
των οποίων έχουν καταρχήν εγκριθεί ή συμφωνηθεί και η διαδικασία της τελικής 
έγκρισής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βρίσκεται επί του πα-
ρόντος σε εξέλιξη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε όλες τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την 
ετοιμότητα για το Brexit, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ δεν θα μετριάσουν – και 
δεν μπορούν να μετριάσουν – τον συνολικό αντίκτυπο του σεναρίου αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία.

Παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης 
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