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ΘΕΜΑ: Επισκέψεις Ελληνικών Αποστολών σε Ισραήλ (Δυτική Όχθη και
Ανατολικά Ιεροσόλυμα)
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.ΕΜΠ 37231/29-6-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Εξωτερικών
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με το εν θέματι
αντικείμενο, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
Η συνεχής βελτίωση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των τομέων διμερούς συνεργασίας
σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και πύκνωση των επαφών και επισκέψεων
εκατέρωθεν, τόσο σε επίπεδο υψηλών αξιωματούχων, όσο και σε επίπεδο
στελεχών της διοίκησης. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να οδηγεί σε παρανοήσεις
ως προς την απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα σε σειρά
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις περιοχές της Δυτικής
Όχθης και των Ανατολικών Ιεροσολύμων, όπου βρίσκεται η έδρα του
Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και πλήθος χριστιανικών
προσκυνημάτων της Παλαιάς Πόλεως, που όμως χαρακτηρίζονται ως
κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.
Σε αυτό το πλαίσιο, για προφανείς εθνικούς λόγους, οι επισκέψεις των
Ελλήνων Αξιωματούχων, και εν προκειμένω των εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, στις εν λόγω περιοχές θα πρέπει να οργανώνονται με απόλυτα
διακριτό τρόπο από το υπόλοιπο πρόγραμμα περιηγήσεων και επισκέψεων
που καταρτίζεται σε συνεννόηση με τις ισραηλινές αρχές, και πάντοτε σε
συνεννόηση με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με κατάλληλη
ενημέρωση και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα,
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προκειμένου να αποφεύγονται ενέργειες ή πράξεις που θα παραβίαζαν τις
διατάξεις των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219
παρ.3 και 220 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού), καθώς και τις
όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.4 του ν.3852/2010 (για τους ΟΤΑ β΄
βαθμού), για τη συμβατότητα όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων των
δήμων και περιφερειών της Χώρας με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005 που λειτουργεί
στην Υπηρεσία μας και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου
Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ενώσεών σας.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας και
παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνης Καρβούνης
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