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Εισηγητι. ή 'Εκθεση

Στο σχέδιο νόσου · Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Ομο
σπονδιακού Υπουργού Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, του Υπουργού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υ
πουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργού Ά
μυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας για την παραγωγή στην Ευρώπη του 
αντιαεροπορικού οπλυτού συστήματος STINGER POST·.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 2Θ-4-ΒΒ υπογράφτηκε από αρμόδιους εκπροσώπους νομίμως ε
ξουσιοδοτημένους των Κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας του Βασιλείου της Ολλαν
δίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Μνημόνιο Συμφωνίας γιο την πα
ραγωγή στην Ευρώπη του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος 
STINGER POST.

1. Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η παραγωγή από τις βιομηχα
νίες των συμβαλλόμενων χωρών του αντιαεροπορικού συστήματος βρα
χέος βεληνεκούς STINGER POST που έχει ήδη αναπτύξει και διαθέσει 
στην αγορά εταιρεία των Η.Π.Α..

2. Το σύστημα αυτό εκτιμήθηκε από τα Γενικά Επιτελεία των συμβαλ
λόμενων χωρών ως το πλέον αποτελεσματικό από τα ανταγωνιστικά συ
στήματα, κρίθηκε δε, ότι η παραγωγή τι" j στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη τόσο από οικονομική όσο και από επιχειρησιακή πλευρά.

3. Ύστερα από διαγωνισμό επιλέχθηκε από τις συμβαλλόμενες χώ
ρες σαν κύριος εργολήπτης η γερμανική εταιρεία DORNIER, συμφωνή- 
θηκαν δε οι όροι συμμετοχής των βιομηχανιών της κάθε χώρας, καθώς 
και οι όροι μεταφοράς της αναγκαίας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 
(KNOW HOW) εκ μέρους του αρχικού κατασκευαστή των Η.Π.Α..

4. Το υπό κύρωση Μνημόνιο προβλέπει τη σύσταση Διευθύνουσας ε
πιτροπής που θα αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε συμμε- 
τέχουσα χώρα και που θα ασκεί γενική εποπτεία και καθολικό έλεγχο 
του προγράμματος του υπό εκτέλεση έργου.

5. Έχουν ήδη καθορισθεί οι ποσότητες από το οπλικό σύστημα που 
θα προμηθευτεί κάθε συμβαλλόμενη χώρα και έχει οριστικοποιηθεί το 
ύψος των δαπανών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς η Ελλάδα 
θα προμηθευτεί 1150 πυραύλους ενώ η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο 
ύψος των 14.2 δισ. δρχ..
Επί των προεκτεθέντων πρέπει απαραίτητα να σημειωθεί ότι λόγω της 
συμμετοχής της χώρας μας στη συμπαραγωγή, θα καταβληθούν εκ μέ
ρους του κυρίου εργολήπτη στις ελληνικές βιομηχανίες που παίρνουν 
μέρος στο πρόγραμμα τουλάχιστον 5,2 δισ δρχ. με συνεπακόλουθο α
ποτέλεσμα η συνολική συναλλαγματική εκροή να περιορισθε! στα 9 δις 
δρχ.. Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με βάέτη τις ήδη επιβεβαιωμένες 
παραγγελίες του οπλικού συστήματος, σε περίπτωση δε που υπάρξουν 
και πρόσθετες εργασίες από οποιαδήποτε χώρα τα οφέλη θα αυξηθούν 
ανάλογα χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση της χώρας μας.
Εξάλλου σημαντική προσδοκάται από την ως άνω συμπαραγωγή η ω
φέλεια όσον αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας 
λόγω της μεταφοράς της απαιτούμενης για την παραγωγή τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας.

β. Ύστερα από τα πιό πάνω με την πεποίθηση ότι η χώρας μας θα 
αποκομίσει οφέλη κυρίως επιχειρησιακά, οικονομικά και βιομηχανικά 
από τη συμμετοχή της στη συμπαραγωγή του αντιαεροπορικού συστή
ματος STINGER POST υποβάλλουμε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και 
παρακαλούμε για τη ψήφισή του.

Αθήνα. 7 Νοεμβρίου 1988 

0 Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών Ο Υπουργός Εξωτερικών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

•Κύρωση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υ
πουργού Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,του Υπουργού 
Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργού Άμυνας της 
Τουρκικής Δημοκρατίας για την παραγωγή στην Ευρώπη του οπλικού 
συστήματος ΣΤΙΝΓΕΡ·.

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συν
τάγματος το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουρ
γού Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,του Υπουργού 
Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργού Άμυνας της 
Τουρκικής Δημοκρατίας για την παραγωγή στην Ευρώπη του οπλικού 
συστήματος STINGER, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Απρι
λίου 1988 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσ
σα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


