
ειίδεο Απάληεζεο:     2 
ειίδεο Δγγξάθωλ:    - 
ύλνιν ειίδωλ: 2 
 
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

Σμήμα Κοινοβουλευτικού Δλέγχου 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2020 

                Α.Π.: 20454 

 

ΠΡΟ:    ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

Γηεύζπλζε Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ 

- Σκήκα Δξωηήζεωλ θαη Αηηήζεωλ Καηάζεζεο Δγγξάθωλ 

ΚΟΙΝ: - Βνπιεπηή θ. Κπξηάθν Βειόπνπιν 

Δ.Γ.: - Γηπιωκαηηθό Γξαθείν θ. Πξωζππνπξγνύ 

- Γηπιωκαηηθό Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ                                

- Γηπιωκαηηθά Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγώλ 

- Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

- Γξαθείν θ. Α’ Γεληθνύ Γηεπζπληή 

- Α5, Α12, Γ1 Γηεπζύλζεηο 

- Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία/Σκήκα Γεκνζίνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ 

- Τπεξεζία Δλεκέξωζεο θαη Γεκόζηαο Γηπιωκαηίαο 

 

ΘΔΜΑ:    Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 5485 από 06.04.2020 Κοινοβουλευτική Δρώτηση του 

Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου 

  
Aπό ην 2014 ε Δ.Δ. έρεη πηνζεηήζεη πεξηνξηζηηθά κέηξα (θπξώζεηο) έλαληη ηεο Ρωζηθήο Οκνζπνλδίαο, 
ωο απάληεζε ηωλ ελεξγεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ζηελ Οπθξαλία. Οη επηβιεζείζεο θπξώζεηο εκπίπηνπλ ζε 
κία ζεηξά θαηεγνξηώλ, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νη ηνκεαθέο (πεξηνξηζηηθά κέηξα ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλωλ 
ηνκέωλ ηεο ξωζηθήο νηθνλνκίαο). 

 
ε απάληεζε ηωλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξωλ ηεο Δ.Δ, ε Ρωζία πηνζέηεζε αληίκεηξα, επηβάιινληαο 
απαγόξεπζε εηζαγωγώλ ζε ζεηξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ, πξνεξρόκελωλ από ηα θ-κ ηεο Δ.Δ., αιιά θαη 
ζε όζεο ρώξεο ζπληάρζεθαλ κε ηηο ελωζηαθέο θπξώζεηο. 

 
Ωο ρώξα πνπ ζέβεηαη ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο θνηλνηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, ε Διιάδα παξακέλεη 
πξνζειωκέλε ζηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ., ηηο νπνίεο θαη ζπλδηακνξθώλεη, επωθεινύκελε 
ηωλ πιενλεθηεκάηωλ θαη αλαδερόκελε ηπρόλ παξελέξγεηέο ηνπο. 

 
Γηα ηελ άξζε ηωλ θπξώζεωλ, ε Δ.Δ. έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 
εθπιεξωζνύλ. Παξά ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζην δήηεκα ηεο 
Οπθξαληθήο θξίζεο, απέρνπκε αθόκε από ηελ εμνκάιπλζε ηωλ ζρέζεωλ Δ.Δ.- Ρωζίαο θαη ηελ θαζόια 
επηζπκεηή άξζε ηωλ θπξώζεωλ θαη αληηκέηξωλ.  
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Η ρώξα καο ππνζηεξίδεη ζηαζεξά ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία, ζηε βάζε 
πάληνηε ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπκβάιεη κε όιεο ηεο ηηο δπλάκεηο πξνο απηήλ 
ηελ θαηεύζπλζε. Η εμνκάιπλζε ηωλ ζρέζεωλ Δ.Δ.- Ρωζίαο απνηειεί ζηαζεξή επηδίωμε ηεο ειιεληθήο 
πιεπξάο, κε δεδνκέλε θαη ηε ζηαζεξή ηεο βνύιεζε γηα νηθνδόκεζε θαιώλ θαη ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεωλ 
κε ηε ξωζηθή πιεπξά, κε ηελ νπνία καο ζπλδένπλ, ωο γλωζηόλ, ζηελνί ηζηνξηθνί θαη πνιηηηζηηθνί 
δεζκνί. 

 

          Αθξηβέο αληίγξαθν      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 

Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2020 

        
Γήκεηξα Αγγειηθή Ράκκνπ                ΝΙΚΟ ΓΔΝΓΙΑ 

                ΠΔ Πηπρ. Γηνηθ. Α’      
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