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ΠΡΟΣ:    ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

- Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων 

ΚΟΙΝ: - Βουλευτή κύριο Κυριάκο Βελόπουλο 

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

- Διπλωματικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- Γραφείο κ. A΄ Γενικού Διευθυντή 

- Α5, Α7 Διευθύνσεις 

- Ειδική Νομική Υπηρεσία/Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 

- Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 1205 από 11.10.2019 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του 

Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου 
 

 
Ως γνωστόν, η Ελλάδα υπερψήφισε την Απόφαση 68/262 της 27ης Μαρτίου 2014 της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών η οποία καλούσε όλα τα Κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιαδήποτε 
μεταβολή του καθεστώτος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης, 
στη βάση του «δημοψηφίσματος» της 16ης Μαρτίου 2014, και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή 
συναλλαγή που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αναγνώριση του μεταβληθέντος αυτού καθεστώτος. 

 
Επίσης, από κοινού με τους εταίρους της στην Ε.Ε., ήδη από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2014, η 

Ελλάδα έχει εκφράσει την προσήλωσή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας 
και δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν επιβάλει μία σειρά 
από περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερων μέτρων για την Κριμαία. 

 
Ως χώρα που επικαλείται απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα συνδιαμορφώνει και 

εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, παρά το κόστος που υφίσταται από τα ρωσικά αντίμετρα, τους 
αυστηρούς, δηλαδή, περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ρωσικές αρχές στην εισαγωγή αγροτικών 
προϊόντων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. 

 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, με εγκυκλίους προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τα κατά τόπους Επιμελητήρια, έχει συστήσει την τήρηση των ως άνω μέτρων και την 
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αποφυγή ενεργειών που εκθέτουν τη χώρα μας. Συνεργασία με επιτόπιους φορείς στην Α.Δ. Κριμαίας, 
όπως λ.χ. το Επιμελητήριο Συμφερούπολης, εμπίπτει στα προαναφερθέντα περιοριστικά μέτρα. 

 
΄Οσον αφορά στη συνεργασία της Ελλάδος με τη Ρωσία, το Υπουργείο Εξωτερικών προσβλέπει 

σε αυτήν και την επιδιώκει, στο πλαίσιο της προσήλωσης της χώρας μας στις διεθνείς της δεσμεύσεις. 
 

Ως προς τις πολιτικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, αυτές βρίσκονται σε άριστο σημείο, όπως 
καταδείχθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τα όσα 
συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. 

 
 Παράλληλα, έχει γίνει εντονότερο και το αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας, 

συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. 
 

 Το ενδιαφέρον αυτό έχει εκδηλωθεί έμπρακτα για την ανάπτυξη τομέων υποδομών, μεταφορών, 
ενέργειας, έρευνας – καινοτομίας και τουρισμού, που πρόκειται να ωφελήσει οικονομικά την ακριτική 
αυτή περιοχή, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη στρατηγική σημασία του Έβρου. 

 
Όπως γνωρίζετε, οι επαφές των εδώ Πρεσβειών με μέλη της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως με 

οικονομικούς φορείς, όπως τα Επιμελητήρια, με στόχο την προώθηση των διμερών σχέσεων, 
αποτελούν μέρος της εργασίας τους στη χώρα διαπίστευσης. Δεδομένου ότι το Επιμελητήριο Έβρου 
είναι κομβικό όργανο για την ανάπτυξη της περιοχής, παρόμοιες επαφές για προσέλκυση επενδύσεων 
είναι ευπρόσδεκτες.  

  
 
Ακριβές αντίγραφο      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

         Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019 

        
   Δήμητρα Αγγελική Ράμμου                  ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 
       ΠΕ Α’ Πτυχ. Διοικ. 
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