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Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας 

Θέµα: «Οµιχλώδης η Διακρατική Συµφωνία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας για 
την Πώληση Πολεµικού Υλικού» 

Τις τελευταίες ηµέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα το ζήτηµα της 
διακρατικής Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και του Βασιλείου της Σαουδικής 
Αραβίας (ΒΣΑ). Ανταποκρινόµενη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η ηγεσία του 
υπουργείου Εθνικής Άµυνας προέβη στις 7/11/2017 σε επιλεκτική 
δηµοσιοποίηση εγγράφων, τα οποία παρουσιάζουν  την υποτιθέµενη 
διακρατική συµφωνία για την εκποίηση «300 χιλιάδων Η/ΣΥΝΔ.ΦΥΣ. ΕΚΡ. 
Μ1 105 ΜΜ», καθώς και αποδεικτικό εκπροσώπησης του κ. Β.Π. εκ µέρους 
της Πολεµικής Αεροπορίας του ΒΣΑ συνοδευόµενο από έγγραφο 
επιβεβαίωσης αυθεντικότητας αποδεικτικού εκπροσώπησης. 

Από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι η εξουσιοδότηση 
προς τον κ. Β.Π. και την ελληνική εταιρεία έγινε από τον υποδιευθυντή 
εξοπλισµών του Επιτελείου Αεροπορίας του ΒΣΑ και όχι από την αρµόδια 
Υπηρεσία Προµηθειών του σαουδαραβικού Υπουργείου Άµυνας. 
Επιπρόσθετα, το έγγραφο του Επιτελείου Αεροπορίας του ΒΣΑ αναφέρει 
ρητά ότι εξουσιοδοτεί τον κ. Β.Π. να διαπραγµατευτεί νοµικές, λογιστικές 
και εµπορικές παραµέτρους της Συµφωνίας (finalize legal, logistical and 
sales matters) και όχι να υπογράψει οιαδήποτε διακρατική συµφωνία (sign 
the G-to-G Agreement) εκπροσωπώντας και δεσµεύοντας µία ξένη 
Κυβέρνηση. 



Tην ίδια στιγµή, από τη δηµοσιοποίηση της αναφοράς ανώτατου 
αξιωµατικού της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ), ο οποίος µέχρι πρόσφατα και προτού µετατεθεί στο Γενικό 
Επιτελείο Στρατού χειριζόταν το σχετικό φάκελο προκύπτει ότι η ελληνική 
πρεσβεία στο Ριάντ ενηµέρωσε την ΓΔΑΕΕ ότι ο διευθυντής Συµβάσεων και 
Συµφωνιών του υπουργείου άµυνας του ΒΣΑ ως ο µοναδικός αρµόδιος για 
την υπογραφή διακρατικών συµφωνιών είχε πλήρη άγνοια της υποτιθέµενης 
διακρατικής που είχε υπογραφεί από ελληνική εταιρία επ’ ονόµατι του ΒΣΑ 
εκφράζοντας την επιθυµία οι συνοµιλίες να γίνονται G-to-G.  

Επειδή οι διακρατικές συµφωνίες υπογράφονται µεταξύ κυβερνητικών 
υπηρεσιών ή υπουργείων χωρών και όχι µεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών 
και ιδιωτικών εταιρειών, 

Επειδή οι  διαδικασίες πώλησης στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα σε 
οιαδήποτε τρίτη χώρα οφείλει να συντελείται σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξαγωγή Αµυντικού Υλικού 
που έχει ενταχθεί και την ελληνική νοµοθεσία,  

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:  

- Ποια τα αντισυµβαλλόµενα µέρη σε µία διακρατική συµφωνία; Είναι 
δυνατό  διακρατική συµφωνία να υπογράφεται από Έλληνα υπήκοο µε 
ελληνικό διαβατήριο και να δεσµεύει ξένη Κυβέρνηση έναντι της 
Ελλάδας;  

- Ποιες οι δεσµεύσεις που έχει αποδεχθεί η χώρα µας έναντι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς Κοινότητας σχετικά µε την πώληση 
αµυντικού Υλικού σε τρίτες χώρες και ποιος ο κίνδυνος να οδηγηθεί η 
χώρα µας ενώπιον του διεθνούς δικαστηρίου για παραβίαση διεθνών 
Νόµων και Κανονισµών;  Παρακαλώ όπως γνωστοποιήσετε στο ελληνικό 
κοινοβούλιο το υπόµνηµα του Νοµικού Συµβούλου που ενέκρινε την 
υποτιθέµενη διακρατική συµφωνία. 

- Γνωρίζετε εάν στο καταστατικό της ελληνικής εταιρείας που υπέγραψε 
την υποτιθέµενη διακρατική συµφωνία προβλέπεται η εκπροσώπηση 



ξένων Κυβερνήσεων; Παρακαλώ όπως παράσχετε αντίγραφο του 
καταστατικού. 

- Γνωρίζετε εάν η ελληνική εταιρεία έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη 
ΓΔΑΕΕ µε παράτυπα Πιστοποιητικά και άλλες παραβάσεις; Παρακαλώ 
όπως µας παράσχετε σχετικό έγγραφο υπόµνηµα.  

- Για ποιον λόγο δόθηκε εντολή η ΓΔΑΕΕ να µην συναντηθεί µε την επίσηµη 
αντιπροσωπεία από το ΥΠΑΜ του ΒΣΑ που είναι ο αρµόδιος Φορέας 
προµηθειών αντίστοιχος της Ελληνικής ΓΔΑΕΕ; 

        Ο ερωτών βουλευτής 
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