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Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τη Γεωργία
Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την ‘Υπηρεσία Λογιστικής
Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας’ ('SARAS')

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη εργασίας ('study visit') στελεχών της Γεωργιανής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του προγράμματος διδυμοποίησης. Τα στελέχη αυτά προέρχονται από
εκπροσώπους της SARAS, της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας και της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων του Υπουργείου Οικονομικών της
Γεωργίας.
Οι εκπρόσωποι της Γεωργιανής πλευράς είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα
γραφεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων ('ΕΛΤΕ'), που συνεργάζεται με το ΚΔΕΟΔ για την υλοποίηση του προγράμματος, και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, οι
συμμετέχοντες παρακολούθησαν εισηγήσεις από στελέχη της ΕΛΤΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ('ΣΕΒ'), του Υπουργείου Οικονομικών και
της Τράπεζας της Ελλάδας, σχετικά με τις πρακτικές του κάθε φορέα και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για την εποπτεία του επαγγέλματος των ορκωτών ελεγκτών, προκειμένου να τις συγκρίνουν με τις υφιστάμενες πρακτικές
και νομοθεσίες στη Γεωργία.
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Ολοκλήρωση του Πρόγραμματος Διδυμοποίησης light
με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
στον τομέα της ιατροδικαστικής
Από τον Οκτώβριο του 2018, το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την εκτέλεση
light ευρωπαϊκού προγράμματος διδυμοποίησης με την τότε Π.Γ.Δ.Μ. στον τομέα
της ιατροδικαστικής, με τίτλο “Standardization and harmonization according to
ISO 17025 standard of the laboratories with the Institute for forensic medicine,
criminalistics and medical deontology”, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Νοέμβριο του 2019.
Μετά τη διακοπή των δράσεων του προγράμματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι αποστολές για την ολοκλήρωσή του έχουν ξεκινήσει εκ νέου. Εμπειρογνώμονες από το ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ασχοληθούν με την επιμόρφωση των στελεχών του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου
‘Κύριλος και Μεθόδιος’ στα Σκόπια, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τα
διεθνή πρότυπα και να αποκτηθεί η σχετική διαπίστευση για τις εργαστηριακές
τους πρακτικές. Οι επόμενες και τελικές αποστολές θα αποσκοπούν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προς τη διαπίστευση ISO των εργαστηρίων του
Ινστιτούτου, τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων με αποδέκτες ιατροδικαστές της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων από τις
δύο πλευρές.

Brexit
Οι κοινοβουλευτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 η κυβέρνηση Τζόνσον έχασε την οριακή πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί
στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα. Έτσι ο έλεγχος της Βουλής ανήκει πλέον στην αντιπολίτευση, η οποία αποβλέπει σε νέες διαπραγματεύσεις με την ΕΕ
και σε παράταση της προθεσμίας εξόδου. Την ίδια ημέρα, μετά από έκτακτη συζήτηση
και ψηφοφορία που προκάλεσαν με δική τους πρωτοβουλία οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, η πρόταση για την αποτροπή μιας άτακτης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ υπερψηφίστηκε. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός αντέδρασε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κάνοντας λόγο για άσκοπες καθυστερήσεις, ενώ δήλωσε ότι θα καταθέσει
πρόταση για προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Περαιτέρω, η Βουλή των
Κοινοτήτων έδωσε το «πράσινο φως» στο νομοσχέδιο για την αναβολή του Brexit και ο
Μπόρις Τζόνσον απάντησε, ζητώντας την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2019. Ωστόσο η πρότασή του, που έπρεπε να λάβει την θετική ψήφο των δύο τρίτων των 650 μελών της Βουλής, καταψηφίστηκε. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, η Βουλή
των Λόρδων ενέκρινε, όπως είχε προηγουμένως πράξει και η Βουλή των Κοινοτήτων,
το νομοσχέδιο για την αποτροπή του Brexit χωρίς συμφωνία.
Η επόμενη σημαντική κοινοβουλευτική εξέλιξη αφορά την αναστολή των εργασιών του
Κοινοβουλίου (αμφοτέρων των δύο σωμάτων, της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής
των Κοινοτήτων) από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2019 με έγκριση από
την Βασίλισσα Ελισάβετ, ενεργώντας σύμφωνα με τις συμβουλές του πρωθυπουργού,
όπως απαιτεί η συνταγματική παράδοση της χώρας. Όμως, καταρχάς το Εφετείο της
Σκωτίας και στην συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκαν ότι η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για πέντε εβδομάδες, κατά την διάρκεια της κρίσιμου χρονικού διαστήματος πριν
από την καταληκτική ημερομηνία της 31.10.2019 για την αποχώρηση του ΗΒ από την
ΕΕ, ήταν παράνομη.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, με ομόφωνη απόφαση
των έντεκα μελών του, τόνισε ότι έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει το συγκεκριμένο
πολιτικό ζήτημα, όπως και κάθε πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης. Κατόπιν, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η απόφαση του πρωθυπουργού να συμβουλεύσει
τη Βασίλισσα Ελισάβετ να αναστείλει την λειτουργία του Κοινοβουλίου για πέντε εβδομάδες ήταν παράνομη, διότι στέρησε από το σώμα τη δυνατότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα. Συνακόλουθα, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε πως η συγκεκριμένη αναστολή των πέντε εβδομάδων είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο Κοινοβούλιο, στα θεμέλια της δημοκρατίας και, κατά συνέπεια, ήταν «παράνομη, άκυρη και μη γενόμενη». Μετά την
δημοσίευση της απόφασης, ο πρόεδρος της Βουλής των κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου
και ο Πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων Νόρμαν Φάουλερ ανακοίνωσαν ότι τα σώματα
θα επαναλάβουν πάραυτα τις συνεδριάσεις τους.

