
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ

1. Εκκρεμούσες προς υπογραφή συμφωνίες :

Ναυτιλιακή, αποφυγής διπλής φορολογίας (από την υπογραφή της 
οποίας εξαρτηθεί η προώθηση αντίστοιχης ναυτιλιακής), κοινωνικών 
ασφαλίσεων, συνεργασίας για πρόληψη θεομηνιών και φυσικών 
καταστροφών, αντιστοιχίας τίτλων σπουδών.

2. Εκκρεμότητες για τα Κτίρια

Η Πρεσβεία Μόσχας, μέσα στα πλαίσια της ειλημμένης αποφάσεως 
του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιόκτητη στέγαση των Ελληνικών 
αρχών στο εξωτερικό έχει καταλήξει στην επιλογή για την αγορά ενός 
κεντρικού κτιρίου (οδός Bolshoi Zolotooustinskoy 1), επιλογή η οποία 
εγκρίθηκε από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία. Η Πρεσβεία Μόσχας 
ακολούθως τον Μάίο 1996 απέστειλε ρηματική διακοίνωση στο Ρωσικό 
Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου το τελευταίο να εγκρίνει την αγορά 
του προαναφερθέντος κτιρίου. Η θετική απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι 
στιγμής, παρά παρέλευση πενταμήνου και επανειλημμένα διαβήματα.

λ Λιπφορές με Ρωσική Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Διπλωματικού Σώματος 
(UPDK) - Παλαιές Προξενικές εισπράξεις

1. Ο ρωσικός κρατικός φορέας, που εκμισθώνει ακίνητα στην Ελληνική 
Πρεσβεία είναι η “Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Διπλωματικού Σώματος” 
(ΙΙΡΩΚ), οργανισμός που λειτουργςί με ιδιωτικοικονομικά κριτήρια, αλλά 
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Ρωσικού ΥΠΕ-. Με την 
υπηρεσία αυτή η Πρεσβεία έχει τις εξής διαφορές :

α) Από πλευράς μας έχουν καταβληθεί τα μισθώματα των ετών 1992 και 
1993, με την τότε ισχύουσα ισοτιμία με την οποία άλλωστε η Πρεσβεία 
εισέπραττε τα προξενικά τέλη. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
εκκρεμότητες μισθωμάτων

β) Η ϋΡΩΚ ισχυρίζεται ότι τα μισθώματα των ετών 1992 και 1993 πρέπει να 
καταβληθούν με την ισχύουσα τώρα ισοτιμία, ως μη καταβληθέντα στο 
παρελθόν.

2. Η Πρεσβεία ακολουθούσε μέχρι τέλος Ιουνίου του 1993 την μέχρι τότε 
ισχύουσα θετή ισοτιμία δολλαρίου-ρουβλίου (1 δολ. ΗΠΑ =1,64 ρούβλια) την 
οποία άλλωστε δεν είχε εγκαταλείψει και η Τράπεζα Εξωτερικών 
Οικονομικών Σχέσεων της τ. ΕΣΣΔ, όπου εφυλάσσοντο οι καταθέσεις μας. 
Η θετή αυτή ισοτιμία ακολουθείτο και για τα εισπραττόμενα προξενικά 
τέλη μέχρι τέλος Ιουνίου 1993, οπότε κλείσαμε το λογαριασμό όπου είχαν 
κατατεθεί οι μέχρι τότε εισπράξεις. Είχε δε σωρευθεί το ποσόν των 23 εκ. 
ρουβλίων περίπου, που σύμφωνα με τη θετή ισοτιμία αντιστοιχεί με 17 εκ. 
δολλάρια. Πάγιο αίτημά μας είναι η επιστροφή του ποσού αυτού ή η 
δυνατότητα να αγοράσουμε με το ποσό αυτό ακίνητο στη ρωσική 
πρωτεύουσα. Η μόνιμη απάντηση της ρωσικής πλευράς είναι ότι τα 
χρήματα αυτά δύνανται να επιστραφούν μόνο με την τρέχουσα ισοτιμία 
(δηλ. ελάχιστες χιλιάδες δολλάρια).



4. Ανταλλαγές επισκέψεων που εκκρεμούς

α) Ανταλλαγή επισκέψεων δύο Πρωθυπουργών. Με την ρωσική πλευρά 
συμφωνήθηκε να μη κρατηθεί κάποια σειρά αλλά να πραγματοποιηθεί 
πρώτη όποια είναι δυνατόν να προετοιμασθεί συντομώτερο.

β) η σύγκληση της Μεικτής Διϋπουργικής Οικονομικής Επιτροπής της 
οποίας η συνάντηση έχει αναβληθεί επανειλημμένως μέχρι τώρα. Η ρωσική 
πλευρά διαβεβαιώνει ότι η συνάντηση αυτή είναι μέσα στις 
προτεραιότητές της. Θα πρέπει εξεταστεί ενδεχόμενο υποβάλουμε 
πρόταση συγκροτήσεως μικτής επιτροπής υπό δύο Πρωθυπουργούς (κατά 
το πρότυπο Gore - Chernomyrdin και Juppe - Chernomyrdin) για την 
ουσιαστικότερη και ταχύτερη προώθηση διμερών οικονομικών θεμάτων 
οποία θα εξετάζονται από παραπάνω μικτή επιτροπή υπό Πρωθυπουργούς 
δύο χωρών τουλάχιστον μία ψορά ετησίως.

γ) η επίσκεψη του ΥΠΕΞ κ. Primakov στην Αθήνα εις ανταπόδοση της 
επίσκεψης κ. Υπουργού Εξωτερικών Μόσχα, 18.3.96.

δ) Διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών στην Αθήνα υπό 
τον ΑΝΥΠΕΞ κ. Αφανασιέφσκυ σε ανταπόδοση των πρώτων 
διαβουλεύσεων υπό τον Γ ενικό Γ ραμματέα Πρέσβυ κ. Γ εωργίου στη Μόσχα. 
Εχει προταθεί πραγματοποίηση συνάντησης β’ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου 
1996.

ε) Ανταποδοτική επίσκεψη του Προέδρου της Κρατικής Δούμα, κ. 
Seleznyov, μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Κακλαμάνη. Πρόεδρος Ρωσικής DUMA κ. Seleznyov προγραμματίζει 
ανταποδοτική επίσκεψη αρχές 1997.

5. Αμυντική συνεργασία

Η ρωσική πλευρά έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της για την 
στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Μόσχας και έχει διαβεβαιώσει (τελευταία 
φορά ΥΠΕΞ κ. Primakov κατά την συνάντησή του με τον Υπουργό 
Εξωτερικών κ. Πάγκαλο) ότι το ελληνικό αίτημα αγοράς οπλισμού 
εξετάζεται ευνοϊκά. Έχουν υπογράφει μεταξύ των Υπουργών Αμυνας 
των δύο χωρών συμφωνίες Αμυντικής και Τεχνικής Συνεργασίας, η 
υλοποίηση των οποίων ακόμη εκκρεμεί.

6. Μεγάλα έργα

Εξαιρετικές δυνατότητες εμφανίζει η τριμερής (τργωνική) 
συνεργασία Ελλάδος - Ρωσίας με άλλες Βαλκανικές χώρες στον τομέα 
ενέργειας (αέριο, αγωγοί) στο χώρο της Βαλκανικής, όπως φαίνεται και 
από την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων.

α) Πετρελαιαγωγός Πύργου - Αλεξανδρούπολη Μετά από μερικές 
αναβολές και κωλυσιεργεία είτε από βουλγαρική είτε από ρωσική πλευρά, 
και ύστερα από θετική στροφή κυρίως ρωσικής πλευράς 
πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (17-18 Οκτωβρίου 1996) η συνάντηση 
εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας, Ρωσίας και Βουλγαρίας. Η Ελληνική 
πλευρά επέμεινε όπως οι εμπειρογνώμονες συναντηθούν προ της συνόδου 
της ΟΣΕΠ και τούτο συνεφωνήθη μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών κ.κ. 
Θ. Π αγκάλου και Υ. Primakov κατά την συνάντησή τους στην Νέα Υόρκη.



Κατά την συνάντηση της Σόφιας η Ρωσική πλευρά δεν είχε 
εξουσιόδητηση να δεσμευθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων και ιδίως επί 
καθοριστικού θέματος παροχής εγγυήσεως για ελάχιστη ποσότητα 
διοχετευομένου πετρελαίου σε αγωγό. Πάντως εκτιμάται ότι η 
πραγματοποίηση της συναντήσεως και η υπογραφή σχετικού μνημονίου 
έδωσαν νέα ώθηση στην υπόθεση, ενόψη της αναμενομένης Συνόδου του 
ΟΣΕΠ.

β) Αέριο : Η ρωσική πλευρά έχει διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση 
παραλαβής αερίου (σχετική επιστολή ενεχείρισε ο Ρώσος Πρέσβυς στην 
Αθήνα προς τον κ. Υπουργό) όπως επίσης και για την καθυστέρηση 
επικύρωσης από την Ελληνική Βουλή των υδροηλεκτρικών έργων του 
Αχελώου, διαδικασία οποίας όμως ολοκληρώθηκε τελικώς εντός 
Αυγούστου 1996. Λόγω της εκκρεμότητας των παραπάνω θεμάτων, η 
GASPROM αφήνει αιχμές για διεκδίκηση αποζημιώσεων και ανατροπή της 
όλης βάσης της συμφωνίας αερίου με συναφείς επιπτώσεις και στα άλλα 
μεγάλα έργα (πετρελαιαγωγός). Η GAZPROM έχει ζητήσει επίσης να μην 
ισχύει η ρήτρα αντισταθμιστικών πληρωμών (σε προϊόντα και υπηρεσίες) 
σύμφωνα με αρχική συμφωνία (1998) λόγω αλλαγής διεθνών συνθηκών 
στην αγορά αερίου. Θετική εξέλιξη πάντως θα πρέπει να θεωρηθεί η 
πρόσφατη πρόταση της GAZPROM για συμβολική αφή φλόγας στην 
Ελλάδα τον προσεχή μήνα με την ευκαιρία ενάρξεως της λειτουργίας του 
αγωγού αερίου.

γ) Αλουμίνα : Μετά από συνεννόηση με τους αρμοδίους της 3ης Δ/νσης του 
Ρωσικού ΥΠΕΞ, θα συνεχισθεί πίεση επί των χειριστών του φακέλλου του 
Υπουργείου Βιομηχανίας. Η Ρωσική πλευρά πάντως φαίνεται αδυνατούσα 
να εξασφαλίσει το απαραίτητο μετοχικό κεφάλαιο και την απορρόφηση 
του προϊόντος, λόγω αδυναμίας της επηρεάσει στον ιδιωτικοποιημένο 
τομέα αλουμινίου.


