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ΘEMA :  *Γηα ηε δηαθζνξά ζηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα 
 

*Γηα ηελ απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε πξνζθύγσλ  θαη κεηαλαζηώλ κε 
εληνιή ηνπ Αξρεγνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  
 
*Γηα ηελ δεκία ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ην ιαζξεκπόξην θαπζίκσλ θαη ηελ 
πώιεζε λνζεπκέλσλ θαπζίκσλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 
 
ν ΤΡΗΕΑ δεηά πιήξε δηεξεύλεζε ζηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο. 

 
-------------------------------------------------- 

 
 
Όπσο είρε πξναλαγγείιεη, ν ΤΡΗΕΑ δίλεη ζπλέρεηα θαη δεηά πιήξε δηεξεύλεζε όισλ ησλ 
δεηεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε  
 
-ηε δηαθζνξά ζηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  
-ηελ απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ κε εληνιή ηνπ 
Αξρεγνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
-ηελ δεκία ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ην ιαζξεκπόξην θαπζίκσλ θαη ηελ πώιεζε λνζεπκέλσλ 
θαπζίκσλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 
 
πγθεθξηκέλα : 
 
1.  Από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο θ. Αλαζηάζην 
Νεξάληδε, νη βνπιεπηέο θαη κέιε ηεο Νίθνο Βνύηζεο, Θνδωξήο Γξίηζαο, Εωή 
Κωλζηαληνπνύινπ θαη Παλαγηώηεο Λαθαδάλεο δήηεζαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. 69/13-1-2014 
επηζηνιή ηνπο  
 
α. λα θιεζνύλ λα πξνζέιζνπλ ν Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκ. Αβξακόπνπινο, ε 
Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Φ. Γελλεκαηά, ν Τθππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο 
θ. Αζ. Γαβάθεο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεωλ θ. Γεκ. 
Γεωξγηόπνπινο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ θ. 
Πνι. Αδακίδεο θαη νη Αξρεγνί ηωλ Γεληθώλ Δπηηειείωλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηελ 
Δπηηξνπή γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηα όξγαλα κε ηα νπνία ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο εμαζθαιίδεη 
ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ αλαδόρσλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο, ηα πιηθά κέζα θαη ηνλ κέζν ρξόλν νινθιήξσζεο 
ηέηνησλ ειέγρσλ, θαζώο θαη πθηζηάκελνπο κεραληζκνύο απνθιεηζκνύ εηαηξεηώλ, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ αζέκηηα θαη παξάλνκα κέζα ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  
 
β. λα θιεζνύλ λα πξνζέιζνπλ ν Τπνπξγόο Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. 
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Νηθ. Γέλδηαο θαη ν Αξρεγόο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Αληηζηξάηεγνο θ. Νηθ. 
Παπαγηαλόπνπινο, ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ ζηε βάζε ησλ θαηαγγειηώλ θαη δεκνζηεπκάησλ θαηά 
πόζν ε Διιεληθή Αζηπλνκία ηεξεί ην ύληαγκα θαη ηνπο Νόκνπο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 
 
γ. λα θιεζεί λα πξνζέιζεη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 
θ. Γ. νύξιαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ην δήηεκα ηεο ιαζξεκπνξίαο 
θαπζίκσλ θαη ακέζσο κεηά λα απνθαζηζζνύλ νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 
2. Από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 
πκβάζεσλ θ. Λάδαξν Σζαβδαξίδε νη βνπιεπηέο θαη κέιε ηεο Γηώξγνο Βαξεκέλνο, Θνδωξήο 
Γξίηζαο, Αγλή Καινγεξή θαη Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ δήηεζαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. 70/13-
1-2014 επηζηνιή ηνπο, 
 
λα θιεζνύλ λα πξνζέιζνπλ ν Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκ. Αβξακόπνπινο, ε 
Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Φ. Γελλεκαηά, ν Τθππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο 
θ. Αζ. Γαβάθεο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεωλ θ. Γεκ. 
Γεωξγηόπνπινο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ θ. 
Πνι. Αδακίδεο,  
 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα θαίξηα εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά παξαθάησ θαη ζρεηίδνληαη κε ην πνηνη, πόηε, πώο θαη γηαηί εμαθνινπζνύλ λα δξνπλ 
αλελόριεηνη ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη κε ηελ επθαηξία όηη ύζηεξα από αίηεκα βνπιεπηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ αύξην Σξίηε 
14.1.2014 θαη ώξα 10.00 π.κ. ζα πξνζέιζεη ζηελ Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο 
ηεο Βνπιήο ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΓΟΔ θ. ηπιηαλόο ηαζηλόπνπινο γηα λα ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά κε ηελ ηύρε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπ.  
 
*αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηα πιήξε θείκελα ησλ δπν επηζηνιώλ, πνπ απεζηάιεζαλ πξνο 
ηνπο Πξνέδξνπο ησλ δπν Δπηηξνπώλ αληίζηνηρα.  
 
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
13/1/2014 
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_________________________ 
             ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
 
 

Αζήλα, 13/1/2014 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν 
ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο  
θ. Αλαζηάζην Νεξάληδε 
 
ΚΟΗΝ (κε επζύλε ηνπ θ. Πξνέδξνπ) :  
Πξνο ηα Μέιε 
ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο  
 
 
Κύξηε Πξόεδξε, 
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 43Α ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Μόληκεο 
Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο, απνηειεί θαη «ε έξεπλα θαη αμηνιόγεζε θάζε ζηνηρείνπ 
ρξήζηκνπ γηα ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία πξνηάζεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα ηεο πνιηηηθήο 
θαη γεληθόηεξα ηεο δεκόζηαο δσήο ηεο ρώξαο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο». 
 
Γηα ηελ αληαπόθξηζε ηεο Δπηηξνπήο καο ζε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, πέξαλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ 
πνπ έρνπκε θαηαζέζεη θαη εθθξεκεί ε αληαπόθξηζή ζαο, πξνηείλνπκε ηελ άκεζε ζύγθιεζε ηεο 
Δπηηξνπήο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ έξεπλα, αμηνιόγεζε, κειέηε θαη επεμεξγαζία 
πξνηάζεσλ επί δπν δεηεκάησλ θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ην δεκόζην βίν, ηα νπνία αλαδείρζεθαλ ζηελ 
επηθαηξόηεηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα :  
 
α. Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο, ε ειιεληθή θνηλσλία παξαθνινπζεί έθπιεθηε νκνινγίεο πξώελ θξαηηθώλ 
αμησκαηνύρσλ ζρεηηθά κε «κίδεο» πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ, νη νπνίεο θαηαβάιινληαλ γηα ηελ 
ζύλαςε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκώλ.  
 
Απέλαληη ζε απηήλ ηελ απνθξνπζηηθή θαηάζηαζε, ε Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη 
Γηαθάλεηαο ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο.  
 
Γηα ην ιόγν απηό, δεηάκε λα ζπγθαιέζεηε άκεζα ζε ζπλεδξίαζε ηελ Δηδηθή Μόληκε 
Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ζηελ νπνία λα θιεζνύλ λα πξνζέιζνπλ ν Τπνπξγόο 
Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκ. Αβξακόπνπινο, ε Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Φ. 
Γελλεκαηά, ν Τθππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Αζ. Γαβάθεο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο 
Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεωλ θ. Γεκ. Γεωξγηόπνπινο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο 
Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ θ. Πνι. Αδακίδεο θαη νη Αξρεγνί ηωλ 
Γεληθώλ Δπηηειείωλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηα 
όξγαλα κε ηα νπνία ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο εμαζθαιίδεη ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ 
δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηωλ αλαδόρωλ δεκνζίωλ 
ζπκβάζεωλ ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο, ηα πιηθά κέζα θαη ηνλ κέζν ρξόλν νινθιήξωζεο 
ηέηνηωλ ειέγρωλ, θαζώο θαη πθηζηάκελνπο κεραληζκνύο απνθιεηζκνύ εηαηξεηώλ, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ αζέκηηα θαη παξάλνκα κέζα ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  
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β. ύκθσλα κε ληνθνπκέλην πνπ έθεξε ζηε δεκνζηόηεηα ην πεξηνδηθό HOT-DOC (ηεύρνο 
Γεθεκβξίνπ 2013), θαη ην νπνίν επηβεβαηώζεθε από ερεηηθό απόζπαζκα πνπ αλαπαξήρζε ζηελ 
εθπνκπή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Κώζηα Βαμεβάλε ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό “ην Κόθθηλν 105.5” 
(20.12.2013), ν Αξρεγόο ηεο ΔΛ.Α αληηζηξάηεγνο Νίθνο Παπαγηαλλόπνπινο θέξεηαη λα 
πξνέηξεςε πθηζηακέλνπο ηνπ λα θάλνπλ ην βίν αβίσην ζε ζπιιεθζέληεο κεηαλάζηεο. 
πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα ίδηα δεκνζηεύκαηα, ν επηθεθαιήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
δήισζε ζε αζηπλνκηθνύο κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: “Πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε ην βίν αβίσην. Δειαδή 
λα μέξεη ν άιινο όηη όηαλ ζα έξζεη ζηε ρώξα απηή, ζα θαζίζεη κέζα. Αιιηώο δελ θάλνπκε ηίπνηα, 
απνηεινύκε ην θαιύηεξν ηόπν πξνζέιθπζεο κεηαλαζηώλ”. ην ίδην ηεύρνο, εμάιινπ, θηινμελνύληαλ 
καξηπξίεο πξνζθύγσλ πνπ ππέζηεζαλ βαζαληζηήξηα, απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε 
(γδύζηκν, βαξηά ζσκαηηθή βία, εθθνβηζκό, βηαζκνύο, ζηέξεζε θαγεηνύ, εγθιεηζκό ζε άζιηεο 
ζπλζήθεο), πξηλ επαλαπξνσζεζνύλ παξάλνκα ζηελ Σνπξθία.  
 
Ζ απνθάιπςε πξνθάιεζε ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 
άζθεζεο βαζαληζηεξίσλ, ηεο απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ζπιιεθζέλησλ θαη 
θξαηνπκέλσλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ, ε ρξήζε παξάλνκσλ κέζσλ απνηξνπήο θαη ε άζθεζε 
βαζαληζηεξίσλ δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζε αζηπλνκηθή απζαηξεζία ή ηε ρξήζε “αλαγθαίαο 
βίαο” θαηά ηε ζπκπινθή. Αληίζεηα, αληηζηνηρνύλ ζε ξεηέο εληνιέο ησλ πνιηηηθώλ πξντζηακέλσλ ηεο 
ΔΛ.Α. Δπηζεκαίλνπκε επηπξνζζέησο όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί θακία δεκόζηα 
αλαθνίλσζε από ην Τπνπξγείν, νύηε έρεη απαληεζεί ζρεηηθή Δξώηεζε βνπιεπηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ. 
 
Γηα ην ιόγν απηό ζαο δεηνύκε λα ζπγθαιέζεηε άκεζα ζε ζπλεδξίαζε ηελ Δηδηθή Μόληκε 
Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ζηελ νπνία λα θιεζνύλ λα πξνζέιζνπλ ν Τπνπξγόο 
Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Νηθ. Γέλδηαο θαη ν Αξρεγόο ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο Αληηζηξάηεγνο θ. Νηθ. Παπαγηαλόπνπινο, ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ ζηε βάζε ηωλ 
θαηαγγειηώλ θαη δεκνζηεπκάηωλ θαηά πόζν ε Διιεληθή Αζηπλνκία ηεξεί ην ύληαγκα θαη 
ηνπο Νόκνπο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 
 
γ. ύκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2012 – 2013 ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θ. Γ. νύξια, ε απώιεηα εζόδσλ από ην ιαζξεκπόξην θαπζίκσλ 
αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 δηο επξώ ην ρξόλν γηα ην Κξάηνο, ελώ ζηελ ίδηα έθζεζε γίλεηαη ιόγνο 
θαη γηα λνζεπκέλα θαύζηκα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ησλ νπνίσλ κάιηζηα νη ππεύζπλνη «πξέπεη λα 
δησρζνύλ θαη λα επηζηξέςνπλ ηα όζα θαηαρξάζηεθαλ από ην Δεκόζην». Δμάιινπ, ζηελ ίδηα έθζεζε 
απνηηκάηαη ε εηήζηα απώιεηα εζόδσλ από ηε δηαθζνξά ζε 12 δηο επξώ κε ηελ εθηίκεζε όηη εάλ είρε 
παηαρζεί ε δηαθζνξά «δε ζα είρακε ρξενθνπήζεη ζε απηό ην βαζκό». Γηα ην ιόγν απηό ζαο 
δεηνύκε λα ζπγθαιέζεηε άκεζα ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη 
Γηαθάλεηαο ζηελ νπνία λα θιεζεί λα πξνζέιζεη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ θ. Γ. νύξιαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ην 
δήηεκα ηεο ιαζξεκπνξίαο θαπζίκωλ θαη ακέζωο κεηά λα απνθαζηζζνύλ νη πεξαηηέξω 
ελέξγεηεο.  
 

Οη αηηνύληεο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ 
 

Νίθνο Βνύηζεο 
 

Θνδσξήο Γξίηζαο 
 

Εσή Κσλζηαληνπνύινπ 
 

Παλαγηώηεο Λαθαδάλεο 
 
 
 
 



 

 

dritsas.wordpress.com 

 
 

 
_________________________ 
             ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
 

 
Αζήλα, 13/1/2014 

 
Πξνο ηνλ Πξόεδξν 
ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ  
θαη πκβάζεσλ θ. Λάδαξν Σζαβδαξίδε  
 
ΚΟΗΝ (κε επζύλε ηνπ θ. Πξνέδξνπ) :  
Πξνο ηα Μέιε 
ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ  

 
 

Κύξηε Πξόεδξε 
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 31Β ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο,  αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο 
Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ, απνηειεί ε πξνεγνύκελε εμέηαζε θαη 
παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζπκβάζεσλ ακπληηθνύ 
πιηθνύ.  
 
Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ζπκπιεξώζεθαλ  κε ηα άξζξα 72 επ. ηνπ Ν. 3883/2010, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηνλ Νόκν 3978/2011, πνπ θαηέζηεζαλ ππνρξεσηηθή ηελ δηαηύπσζε γλώκεο ηεο 
Δπηηξνπήο πξηλ ηελ έγθξηζε από ην ΚΤΔΑ ηεο Γνκήο Γπλάκεσλ, θαζώο θαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε 
ηνπ Μαθξνπξόζεζκνπ θαη Σξηεηνύο Κπιηόκελνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ ησλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ.  
 
Έθπιεθηε ε ειιεληθή θνηλσλία παξαθνινπζεί νκνινγίεο θξαηηθώλ αμησκαηνύρσλ ζρεηηθά κε 
παξέιαζε εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ, ηα νπνία κε επθνιία θαη κε δηάθνξα κέζα (βαιίηζεο, εμσρώξηεο 
εηαηξείεο θιπ) ελζπιαθώλνληαλ από επηηήδεηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθπιίνληαλ ζηνλ 
θνξνινγνύκελν, ν νπνίνο ηειηθά πιήξσλε θαη πιεξώλεη ην ηίκεκα ηεο «κίδαο». 
 
Απέλαληη ζε απηήλ ηελ δνθεξή θαηάζηαζε, ε Δηδηθή Γηαξθήο Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθώλ 
Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ δελ κπνξεί λα κείλεη αδξαλήο. Γηα ην ιόγν απηό ζαο δεηάκε λα 
απεπζύλεηε πξόζθιεζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκ. Αβξακόπνπιν, ηελ 
Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Φ. Γελλεκαηά, ηνλ Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο 
θ. Αζ. Γαβάθε, ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεωλ θ. Γεκ. 
Γεωξγηόπνπιν θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ θ. 
Πνι. Αδακίδε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα παξαθάηω δεηήκαηα : 
 
α. Γηα πνηέο ππνζέζεηο ζπκβάζεσλ θύξηνπ πιηθνύ θαη αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ έρνπλ 
δηαβηβαζηεί έγγξαθα από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο πξνο ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ 
Αζελώλ 
 
β. Πόζεο θαη πνηέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ ππέγξαςαλ κεηά ηελ 
απνρώξεζή ηνπ θ. Αληώλε Κάληα από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο νη εηαηξείεο ή ηα θπζηθά 
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πξόζσπα πνπ θαηνλόκαζε σο παξόρνπο «κίδαο» θαη πνηά είλαη ε εκπινθή ηνπο ζηελ πίζησζε 
από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεσλ ησλ Αληηζηαζκηζηηθώλ 
Ωθειεκάησλ ησλ ακαξησιώλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξειζόληνο, ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα;  
 
γ. Πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο λα εξεπλήζεη ηελ ζρέζε ησλ εηαηξεηώλ, ησλ ηξαπεδώλ, 
ησλ αξηζκώλ ινγαξηαζκώλ θαη ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θ. Αληώλεο 
Κάληαο κε ηα νλόκαηα ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη θαη ηα νλόκαηα ηεο ιίζηαο κε ηα εκβάζκαηα πξνο 
ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθό θαη άιιεο ιίζηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη θαηά θαηξνύο ιόγνο; 
Γηαζηαπξώλνληαη ηα θαηαγγειιόκελα ζηνηρεία κε ην ζθάλδαιν Siemens θαη άιια παξόκνηα; Οη 
κίδεο αθνξνύλ πξνκήζεηεο κόλν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ή θαη άιισλ Τπνπξγείσλ; 
 
δ. Πόηε επηηέινπο ε Πνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζα εθαξκόζεη ην Νόκν 
2656/1998 κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ε ύκβαζε ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο αιινδαπώλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 
ππεγξάθε ζην Παξίζη ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1997 θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 1999; Ζ 
ύκβαζε απηή ππνρξεώλεη ηελ Διιάδα λα ζεζπίζεη επαξθείο πνηληθέο, αζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
θπξώζεηο ζε βάξνο όρη κόλν δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ, αιιά θαη εηαηξεηώλ, πνπ εκπιέθνληαη ζε 
ππνζέζεηο δσξνδνθίαο.  
 
ε. Πνηό είλαη ην ύςνο ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ, πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ζήκεξα ζηηο εηαηξείεο, πνπ 
θαηνλόκαζε ν θ. Αλη. Κάληαο σο παξόρνπο «κίδαο»;  
 
ζη. Πόζεο θαη πνηέο από ηηο εηαηξείεο πνπ θαηνλνκάζηεθαλ από ηνλ θ. Αλη. Κάληα εγγξάθεθαλ ζην 
Δληαίν Μεηξών Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνύ Σνκέα (ΔΜΔΑΣ) κεηά ην 2010 ή εμαθνινπζνύλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ Ακπληηθνύ Τιηθνύ ηνπ ΠΓ 3/2008; Με 
πνηά δηθαηνινγεηηθά έγηλε ε εγγξαθή ηνπο;  
 
δ. Πόζεο ππνζέζεηο ζπκβάζεσλ θύξηνπ πιηθνύ ή ζπκβάζεηο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ έρεη 
δηαβηβάζεη απηεπαγγέιησο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζηε Γηθαηνζύλε, θαηόπηλ δηεμαγσγήο 
ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ;  
 
Παξαθαινύκε λα κεξηκλήζεηε, ώζηε νη πξνζεξρόκελνη ζηελ Δπηηξνπή λα θαηαζέζνπλ ην ζύλνιν 
ησλ εγγξάθσλ, από ηα νπνία ηεθκεξηώλεηαη ε αθξίβεηα ηεο απάληεζήο ηνπο.  
 
Σέινο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε άιιν θξίζηκν θαη επίθαηξν ζέκα 
αξκνδηόηεηνο ΤΠΔΘΑ, πνπ αθνξά ζε εμνπιηζκνύο.  
  
 

Με εθηίκεζε νη βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
 

Γηώξγνο Βαξεκέλνο 
 

Aγλή Καινγεξή 
 

Θνδσξήο Γξίηζαο 
 

Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ 
 


