
’Επί τοϋ τχείίου νόμον «περί κυρώσεως τής Εμπορικής Συμ
φωνίας μετάξι» τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τξ; 
’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου, υπόγραφε τ.-ς ε!ς 
Κάιρο τήν 6ην Μάρτιον 1979».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Ποός τον σκοπόν της περαιτέρω άναπτύξεως και διευ- 

ρύνσεως των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδος καί Αίγυπτου, ύπεγράφη εις Κάιρο την 6ην Μαρτίου 
1979 νέα Εμπορική Συμφωνία μονοετούς ισχύος.

2. Ή έν λόγω ’Εμπορική Συμφωνία, ή ισχύς τής όποιας 
άρχεται άναδρομικώς άπό Ιην ’Ιανουάριου 1979 λήγει τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1979, θ’ άνανεοϋται αυτομάτως διά περαι
τέρω ετήσιας περιόδους, έκτος έάν, τρεις μήνας προ τής 
λήξεώς της, ήθελεν έπιδοθεϊ έγγραφος προειδοποίησις 
περί καταργήσεώς της υπό έκατέρου τών Συμβαλλομένων 
Μερών.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης καθορίζεται ότι αί πληρωμαί 
τών πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ τών δύο χωρών θά 
διενεργοϋνται εις έλευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα, απο
δεκτών ΰπό τών Κεντρικών Τραπεζών τών δύο χωρών, συμ- 
φώνως προς τούς ΐσχύοντας έκάστοτε νόμους, διατάξεις 
καί κανονισμούς περί ξένου συναλλάγματος εις τάς δύο χώ-

ρας\ , , ,Εις τήν Συμφωνίαν δεν προσαρτώνται Πίνακες περί τών
έκατέρωθεν άνταλλακτέων εμπορευμάτων, δεδομένου ότι αί 
εισαγωγαί καί έξαγωγαί δύνανται νά διενεργώνται έλευθέ
ρως καί συμφώνως προς τούς έν ίσχύι έκάστοτε νόμους, 
διατάξεις καί κανονισμούς περί εισαγωγών - εξαγωγών εις 
έκατέραν τών δύο χωρών. : - .)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Τά εις εκτέλεσιν της κυρουμένης Συμφωνίας καταρτιζό- 
μένα υπό τής Μικτής Επιτροπής τοϋ άρθρου 8 αύτής Πρα 
κτικά - Πρωτόκολλα . ετήσιας ισχύος επί τών έκατέρωθε- 
άνταλλακτέων εμπορευμάτων, έγκρίνονται διά κοινής Πρά 
ξεως τών αρμοδίων 'Υπουργών Εξωτερικών καί Εμπορίου

3. Τήν κύρωσιν τής άνωτέρω Συμφωνίας σκοπεί τι 
ύποβαλλόμενον προς ψήφισιν σχέδιον νόμου.

Άθήναι 25 ’Ιουνίου 1979

Οί 'Τπουργοί
Εξωτερικών ’Εμπορίου

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Γ. ΠΑΝΆΓΙΩΤΟΠ ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής εις Κάϊρον τήν 6ην Μαρτίου 1979 
ύπογραφείσης Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερ- 
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεων 
τής ^Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου.

Άρ-Spcv πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή εις Κάιρον τήν 6ην 

Μαρτίου 1979 ΰπογραφεϊσα Εμπορική Συμφωνία μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ' ;,ς Κυ- 
βεονησεως τής ’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγύπτου, τής 
όποιας τό κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν άγγλικήν γλώσ
σαν καί εις μετάφρασιν εις τήν ελληνικήν έχει ώς ακολούθως :


