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Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τη Γεωργία

«Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την 'Υπηρεσία Λογιστικής 
Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας' 
('SARAS')»
Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν

«Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την 
Προστασία των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα 
Ψηφιακά Δίκτυα»

Στήλη επικαιρότητας Brexit

Η στρατηγική της νέας κυβέρνησης Τζόνσον

Στο παρόν τεύχος:



Στις 8 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα η 3η Συνάντηση της Συντονιστικής 

Επιτροπής ('Steering Committee') του συγκεκριμένου προγράμματος διδυμοποίησης, που 

εκτελείται από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σε συνεργασία 

με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και αποσκοπεί στην ενίσχυ-

ση του νομοθετικού πλαισίου της Γεωργίας σε σχέση με τις Οδηγίες 2013/34/EU (Λογιστι-

κής) και 2014/56/EU (Ελεγκτικής). Στη συνάντηση, κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής 

συζήτησαν την πρόοδο του προγράμματος και ενέκριναν τον σχεδιασμό των δράσεων για 

τους επόμενους έξι μήνες, ο διαχειριστής του προγράμματος, κ. Βασίλης Κόνιαρης, εκ-

προσώπησε τo ΚΔΕΟΔ, παρουσιάζοντας τη στρατηγική για τη δημοσιότητα του προγράμ-

ματος και την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τις έως τώρα δραστηριότητες.

Σημαντικά στοιχεία της συνάντησης ήταν η ικανοποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 

Αντιπροσωπείας στη Γεωργία για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, καθώς και 

για τη στρατηγική δημοσιότητας του προγράμματος στους αποδέκτες στη Γεωργία. Ειδι-

κότερα, στις αποστολές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο, συμμε-

τείχαν αντιπρόσωποι από την Κεντρική Τράπεζα της Γεωργίας, λαμβάνοντας μέρος στις 

εκπαιδεύσεις και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη νομοθετική προσαρμογή της 

χώρας. Η κ. Δήμητρα Οικονόμου, Μόνιμη Εμπειρογνώμων, και ο κ. Παναγιώτης Γιαννό-

πουλος, Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Project Leader του προγράμματος, παρουσίασαν την 

εξέλιξη της νομοθετικής προσαρμογής και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι 

το Δεκέμβριο 2019. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπε-

ζας της Γεωργίας, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. του SARAS.

Τριήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick

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

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τη Γεωργία 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



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

Το ΚΔΕΟΔ ανέλαβε, σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Αζερ-

μπαϊτζάν και την αποδοχή της από το ΚΔΕΟΔ, την υλοποίηση του προγράμματος με 

τίτλο «Strengthening the Institutional Capacity of the Intellectual Property Agency 

to Manage and Protect Intellectual Property Rights in Digital Networks (SICCA)- 

[AZ/13/ENPI/TR/1/16(AZ/44)]», προϋπολογισμού  1.081.422 ευρώ, διάρκειας 24 

μηνών και με ημερομηνία έναρξης την 9η Σεπτεμβρίου 2019.

Το ΚΔΕΟΔ, το οποίο υπέβαλε την πρόταση σε συνεργασία με την “Autorità per le 

Garanzie nelle Communicazioni” (AGCOM), ιταλικό φορέα που ασχολείται με την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, επελέγη από την ΕΕ ως φορέας υλο-

ποίησης του εν λόγω προγράμματος κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. 

To πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τη λειτουργία και την αποτελεσματι-

κότητα του αντίστοιχου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Αζερμπαϊτζάν. 

Οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν σεμινάρια και επισκέψεις εργασίας 

('study visit') στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Δανία.

Ως Mόνιμος Εμπειρογνώμονας (RTA) του Προγράμματος έχει οριστεί ο κ. Ιωάννης 

Αναγνωστόπουλος, στέλεχος του ελληνικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(ΟΠΙ), ενώ η εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος προγραμματίζεται να λάβει 

χώρα στο Μπακού το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2018 το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υλοποιεί στο Αζερμπαϊτζάν και άλλο πρό-

γραμμα Διδυμοποίησης για την ενίσχυση του υπουργείου Φορολογίας της Δημο-

κρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στην ανάπτυ-

ξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής.



Brexit

Στις 24 Ιουλίου 2019, ο νέος ηγέτης του κόμματος των Συντηρητικών, Μπόρις 
Τζόνσον, έλαβε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά 
την επίσημη παραίτηση της Τερέζα Μέι από την πρωθυπουργία της χώρας. Ο νέος 
πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 
31 Οκτωβρίου 2019 , με ή χωρίς συμφωνία, και επέμεινε στη θέση ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να επιτευχθεί συμφωνία είναι να καταργηθεί ο μηχανισμός ασφα-
λείας για τα ιρλανδικά σύνορα (backstop). Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι Υπουρ-
γοί Άμυνας, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά 
τους και επέστρεψαν στα έδρανα της Βουλής των Κοινοτήτων ως απλοί βουλευτές, 
ενώ τις επόμενες ημέρες ακολούθησε η αντικατάσταση μεγάλου μέρους της κυβερ-
νητικής ομάδας της Μέι από πρόσωπα της επιλογής Τζόνσον, που τάσσονται υπέρ 
ενός Brexit με κάθε τρόπο.

Στον απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων, στελέχη της κυβέρνησης δηλώνουν ότι, 
αν και θα προτιμούσαν ένα Brexit με συμφωνία, η Βρετανία θα αποχωρήσει με κάθε 
κόστος στις 31 Οκτωβρίου 2019 και η ΕΕ οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για το σενά-
ριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Πάντως, το DUP, το προτεσταντικό κόμμα της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, πάνω στο οποίο βασίζεται πλέον η οριακή πλειοψηφία της κυβέρνη-
σης, ξεκαθαρίζει ότι, αν και δεν επιθυμεί μια «άτακτη» έξοδο, δεν προτίθεται να συμ-
μετέχει στις κοινοβουλευτικές προσπάθειες για να αποχωρήσει η Βρετανία με συμ-
φωνία.

Στο μεταξύ, στις 28 Αυγούστου 2019, ο Τζόνσον δήλωσε την πρόθεσή του να 
ζητήσει από τη Βασίλισσα να ανασταλούν οι εργασίες του Κοινοβουλίου, λίγες ημέρες 
πριν ξεκινήσει η λειτουργία του μετά τις θερινές διακοπές. Η Βασίλισσα έκανε δεκτό 
το αίτημα της αναστολής μέχρι 14 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να καθυστερήσει ένα Brexit χωρίς συμφωνία εξαιτίας πιθανών κοινοβου-
λευτικών πρωτοβουλιών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο 
στους πολιτικούς αντιπάλους του Τζόνσον και στους απλούς πολίτες όσο και στο 
εσωτερικό του κόμματος των Συντηρητικών. Αντίπαλοι βουλευτές έχουν ήδη καταθέ-
σει τρεις προσφυγές κατά της απόφασης περί αναστολής, την οποία χαρακτηρίζουν 
παράνομη και πραξικοπηματική, και δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν τη διάλυση της 
Βουλής και την προκήρυξη νέων εκλογών ή την παράταση της προθεσμίας για το 
Brexit.

Μπόρις 

Η στρατηγική της νέας κυβέρνησης Τζόνσον
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