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Στο παρόν τεύχος:



Στις 4 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα η 4η Συνάντηση της Συντονι-

στικής Επιτροπής του παραπάνω προγράμματος Διδυμοποίησης, που υλοποιείται από 

το ΚΔEΟΔ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(ΕΛΤΕ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της Γεωργίας σε σχέ-

ση με τις Οδηγίες 2013/34/EU (Λογιστικής) και 2014/56/EU (Ελεγκτικής). Τα μέλη 

της Επιτροπής συζήτησαν την πρόοδο του προγράμματος και ενέκριναν το σχεδιασμό 

για τους επόμενους μήνες μέχρι και την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Μάιο του 

2020. Η κ. Οικονόμου, Μόνιμη Εμπειρογνώμονας, και ο κ. Γιαν-

νόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, Project Leader, παρουσίασαν την εξέλιξη της 

νομοθετικής προσαρμογής και τις δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο 

διάστημα. Τo ΚΔΕΟΔ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Βασίλης Κόνιαρης και Στέφανος Κατσού-

λης, διαχειριστές του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο κ. Papuna 

Lezhava, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας, καθώς και εκπρόσω-

ποι του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019 η δεύ-

τερη φάση των κοινών ελέγχων επιθεώρησης ποιότητας από την Υπηρεσία Λογιστι-

κής Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτείας Ελεγκτών της Γεωργίας (SARAS) και την 

Δήμητρα Παναγιώτης 
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Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στην Τιφλίδα. Οι εμπειρογνώ-

μονες εξέτασαν, μεταξύ άλλων, τον βαθμό συμμόρφωσης του συστήματος ελέγχων 

ποιότητας με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας (ISQC) 1. Η τρίτη φάση των κοι-

νών ελέγχων θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 πραγματο-

ποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στελεχών της 

Γεωργιανής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, 

στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 

την SARAS και από Γεωργιανές επαγγελμα-

τικές λογιστικές οργανώσεις που είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν από εκπροσώ-

πους της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίη-

σης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Σώμα Ορκω-

τών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης εργασίας τέθηκαν 

και συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τις 

πτυχές της μεταρρύθμισης του ελέγχου, τον 

ρόλο των επαγγελματικών φορέων, τις 

βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης και τους 

τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας με τον ρυθμιστικό φορέα, με στόχο την ενί-

σχυση της ποιότητας των ελέγχων, που διενεργούν τα μέλη των Γεωργιανών επαγ-

γελματικών λογιστικών οργανώσεων, και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 

σχετική νομοθεσία. 
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αντιπροσωπείας στην Ελλάδα



Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων Συνταγματικού Δικαίου του Τομέα Δημοσίου Δι-

καίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 18 

Νοεμβρίου 2019, στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, δημόσια 

συζήτηση με θέμα «Brexit: συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις - Οι επιπτώσεις για την 

ΕΕ και την Ελλάδα».

O καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ και πρώην πρόεδρος του Δικαστη-

ρίου της ΕΕ, και ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κ. Παύ-

λος Ελευθεριάδης, παρουσίασαν τις εισηγήσεις της εκδήλωσης, ενώ ακολούθησαν τα σχόλια 

του καθηγητή του ΑΠΘ, κ. Παναγιώτη Μαντζούφα, και του πρώην ευρωβουλευτή, καθηγητή 

κ. Κώστα Χρυσόγονου. Την εκδήλωση συντόνισε ο καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην 

αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Ελευθεριάδης αναφέρθηκε στο άγραφο Σύνταγμα της Βρετανίας, επισημαίνοντας το 

καίριο ζήτημα ότι “δεν είναι σαφές ποιος αποφασίζει για το Brexit”. Το δημοψήφισμα του 

Ιουνίου 2016 είχε συμβουλευτικό ρόλο και στην ουσία η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση “με μια απλή διοικητική πράξη”, 

όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Ελευθεριάδης. 

Ο κ. Σκουρής επικεντρώθηκε στο άρθρο 50 της Συνθήκης της ΕΕ, που ρυθμίζει την διαδικασία 

της μονομερούς αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι για 

πρώτη φορά με την Συνθήκη της Λισσαβώνας εντάσσεται μία τέτοια διάταξη στις ευρωπαϊκές 

ιδρυτικές συνθήκες. Μέχρι τότε, όλες οι χώρες ήθελαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και όχι να εξέλθουν απ' αυτήν. Ο Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ τόνισε ότι η απόφαση του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος, θα μπορούσε κάλλιστα να θεω-

ρηθεί ως προσφορά  της ΕΕ προς τον Κάμερον και ολοκλήρωσε την ομιλία του, σημειώνοντας 

ότι μετά την έξοδο της Βρετανίας οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντιμετωπίζονται 

πλέον ως πολίτες 'τρίτης χώρας'. 

' '
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Ο κ. Μαντζούφας επισήμανε ότι το δημοψήφισμα είχε μεν ρόλο συμβουλευτικό, ωστόσο οι 

πολιτικές συνέπειές του ήταν εξαιρετικά σοβαρές και σημαντικές, τόσο στο ίδιο το Ηνωμένο 

Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη συζήτηση, που έχει προκαλέσει το 

Brexit, αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του θα είναι πολλαπλές και απρόβλεπτες για μεγάλο 

αριθμό ζητημάτων. Σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν οι οπαδοί του Brexit, δεν πρόκειται για ένα 

στιγμιαίο γεγονός, αλλά για μία κατάσταση που απαιτεί πολλά χρόνια προσαρμογής προκει-

μένου να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία εξόδου. Συμπλήρωσε δε, ότι στη Μεγάλη Βρετα-

νία έχουν γίνει τρία δημοψηφίσματα για την ΕΕ: το πρώτο το 1973 για την είσοδο της χώρας 

στην Ένωση, το δεύτερο το 1975 για την ενδεχόμενη έξοδό της και το τελευταίο του Ιουνίου 

2016 και κατέληξε ότι “η διαδικασία του Brexit είναι η πιο μεγάλη και κορυφαία θεσμική αλ-

λαγή που έγινε στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθεν . Κατά την άποψη 

του κ. Μαντζούφα, το ατύχημα του δημοψηφίσματος μπορεί να εξελιχθεί σε ευτύχημα της 

Ένωσης, εάν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου συντελέσει στην ενίσχυση της συλλογι-

κής ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ, που είναι εξαιρετικά ασθενής”.

O κ. Χρυσόγονος, από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρο πως 

οι όροι με τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξέλθει από την Ένωση θα είναι χειρότεροι 

από τους όρους της συμμετοχής του σ' αυτήν, όπως είχαν διαμορφωθεί στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μνημόνευσε και ο κ. Σκουρής. Διαφορετικά θα ήταν αυτοκατα-

στροφικό για την ίδια την Ένωση να παράσχει στους Βρετανούς καλλίτερους όρους για την 

έξοδό τους απ' ό,τι για την παραμονή τους. 

Τέλος, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το δημοψήφισμα για το Brexit, εκτός από την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, είχε ως αποτέλεσμα και την αποκάλυψη μιας χώρας διχα-

σμένης μορφωτικά, πολιτικά, εισοδηματικά και ηλικιακά, ενώ, ταυτόχρονα έφερε την ΕΕ 

αντιμέτωπη με το θεμελιώδες δίλημμα: η ενδεδειγμένη επιλογή είναι η κοινή πορεία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή η αναβίωση του μοντέλου του εθνικού κράτους; 

”
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Brexit

Λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ο ηγέτης του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος Brexit, 
Nάιτζελ Φάρατζ, απηύθυνε πρόταση συνεργασίας στον Βρετανό πρωθυπουργό και τον κάλεσε να εγκαταλεί-
ψει τη συμφωνία αποχώρησης στην οποία κατέληξε με τις Βρυξέλλες και να επιδιώξει μια συμφωνία ελεύθε-
ρου εμπορίου με την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο Φάρατζ δήλωσε διατεθειμένος να μην διεκδικήσει έδρες σε πε-
ριφέρειες όπου υπάρχει κίνδυνος να ηττηθεί το Κόμμα των Συντηρητικών, εφόσον ο Τζόνσον αποσύρει τη 
συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι, εάν η συμφωνία αυτή εγκριθεί, τότε το κόμμα 
του θα είναι το μοναδικό που θα υπερασπίζεται την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συνεργασία Τζόνσον-Φάρατζ θα αποτελούσε μια ακα-
τανίκητη δύναμη  που θα διασφάλιζε τις προοπτικές για μια ευρεία εμπορική συμφωνία μεταξύ Μεγάλης Βρε-
τανίας και ΗΠΑ μετά το Brexit. Από την πλευρά του, ο Τζόνσον απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το 
κόμμα του Φάρατζ. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να επικεντρωθεί, κατά την προεκλογική εκστρατεία, στην προ-
σπάθεια επιτυχούς έγκρισης της συμφωνίας του με την ΕΕ για το Brexit, εγκαταλείποντας την απειλή για μια 
άτακτη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας.

Σε απάντηση προς τον Τζόνσον, ο Φάρατζ δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές 
εκλογές προκειμένου να αφιερωθεί στην εκστρατεία κατά της συμφωνίας αποχώρησης του πρωθυπουργού. 
Περαιτέρω, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα διεκδικήσει τις 317 έδρες που κέρδισε το Συντηρητικό Κόμμα στις 
εκλογές του 2017, «αλλά όλη η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στις έδρες που κατέχει το Εργατικό Κόμμα». Την 
ίδια στιγμή, ο ηγέτης των Εργατικών Κόρμπιν δήλωσε ότι, σε περίπτωση νίκης των εκλογών της 12ης Δεκεμ-
βρίου 2019, θα διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία εξόδου, την οποία θα θέσει στην κρίση του βρετανικού 
λαού με δημοψήφισμα προτείνοντας ως εναλλακτική λύση την παραμονή στην ΕΕ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ χαρακτήρισε την πρόταση Κόρμπιν ως 'μη 
ρεαλιστική'. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόνσον δεσμεύθηκε ότι, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, θα ξεκινήσει 
άμεσα τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας εξόδου από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε εντός του Ιανουα-
ρίου 2020 η χώρα να έχει αποχωρήσει και επίσημα από την ΕΕ. Στη συνέχεια, θα επιδιώξει την επίτευξη νέας 
εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ πριν το τέλος της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου ως τον Δεκέμβριο 
του 2020.

Το μανιφέστο του Συντηρητικού Κόμματος αναφέρει ότι η περίοδος ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Brexit 
δεν θα παραταθεί πέραν του Δεκεμβρίου 2020, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμ-
φωνίας αποχώρησης είναι να εξασφαλιστεί στις επερχόμενες εκλογές η αυτοδυναμία των Συντηρητικών στο 
κοινοβούλιο. Στο μεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε ‘κατάσταση 
χάους’ και ότι κανένα από τα δύο κόμματα που διεκδικούν τη νίκη στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου 2019 δεν 
αξίζει να κερδίσει. Πάντως, ο Μπλερ – όπως και το Εργατικό Κόμμα από το οποίο προέρχεται – τάχθηκε υπέρ 

ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσουν 
νέες βουλευτικές εκλογές. Ο Τζόνσον, από την πλευρά του, έχει επικεντρώσει την προεκλογική 
του εκστρατεία στην υπόσχεση που έχει δώσει στον βρετανικό λαό για την υλοποίηση του Brexit. 
Σε περίπτωση που το κόμμα του επικρατήσει, θα ανοιχθεί ο δρόμος για την έγκριση της συμ-
φωνίας αποχώρησης στην οποία κατέληξε με την ΕΕ. Ρόλο-κλειδί στο αποτέλεσμα των εκλογών 
θα έχουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. 

'
'

Οι κοινοβουλευτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 
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