
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣ1Ι
τχεαιο νομού « κύρωση συμφωνημένων πρακτικών ανάμεσα

-την Ελλά:α 7.2: στην Λίγυπτο --.α ορισμένα οικονομικά -3ε-
■χϊΤ2 TO i7.7.pZX0j7>!.

Προς τif Βουλή των Ελλήνων 

Ap-Spo πρώτο

' ΛΙε το ελληνο-αιγυπτιαχό πρακτικό της ί.8.1984. που κ- 
-ωλτ,ν.ί με τον υπ αρι-3. 1490/1984 νόμο ΦΕΚ Λ 1 t-/ 
ιδιοκτησιών Καβάλας 7.2: θατου. που επί χρόνια n2piv.iv; ε/.- 
7~πχές χα: αποτελούσε σκιά στις πχ/τοτ; άπιστες σχεσε..; με- 
-j^·. των δύο χωρών. Ειδτ/.ότερα με το πρακτικά αυτό προτόιο- 
άτ-ληχαν επαν.οιέώς ο: ον λόγω ιδιοκτησίες 7.2: συμπωνή·3η- 
y.i-' τ2 εξής: αΐ Τα ασ.ινητα στην Καβάλα :oty.ia Μω/αυ.ετ 
Άλυ 7.2! το Ιμαρέτ). που έχουν χηρυχόε! διατηρητέα μνημεία 

7.2: έχουν μεγάλη ιστορι/ή σπουόαιοτητα για την Αίγυπτο. λ2 

τα; αμείνουν υπό αιγυπτιακή ιόιοχτητία 7.2: -52 γίνουν συνεννοή- 
:ε:ρ μεταξύ '-/.προσώπων των Υπουργείων Πολιτισμού των όνο 
/ωρών για τη διατήρηση 7.2: συντηρηση των μνημείων αυτών, 
:τ ωρελεία μορφωτικών σκοπών των όνο πλευρών, ρ) Ο: βα- 
σ.ουσιν.ές ιδιοκτησίες τον βρίσκονται υπό ελληνική /.ατοχή (4 
αχίνητα ττην Καβάλα r.a: Θάσο) 3α μεταβιόασ·3ούν ττο Ελ- 
λην:7.6 Κράτος έναντ: τον ποτού της αποζημιώσεως των
7-,-20.000 δραχμών, που -3α 7.αταίλη-3εί ττην αιγυπτιακή 
πλευρά, γ) Ο: υπόλοιπες 'βα-Λουφτ/.ές ιδιοκτησίες ·3α μπορούν 
να ε/.ποιηίούν ελΐύ3ε?α από τους Αιγυπτίους, ερότον φυτικά 
ττ επι-3υμούν τ,αί δ) Ο τρόπος μεταφοράς ττην Αίγυπτο του 
παραπάνω ποτού των 7-2.220.000 δραχμών -χα: του προϊόντος 
πωλήσεως των λο'.πών βσκουφ·.7.ών :ό:ο7.τητ:ών -3α 7.2-3ορ:τ-3ε: 
δια της διπλωματικής οδού.

Με τα υπό 7-ύρωιη τυμεωνημενα πρακτικά ρυ·3μίζοντα: as’ 
ενός μεν ο: παραπάνω ε'/.ν.ρεμείς λεπτομέρειες που αρορούν τ:ς 
Τ27.ουο:7.ές ιδιοκτησίες -/.α: ενδιαφέρουν την αιγυπτιακή πλευρά, 
αρ' ετέρου δε ορισμένα άλ/.α εκκρεμή οικονομικά -3έματα που 
ενό-.αρέρονν την ελληντ/.ή πλευρά.

Ε:ό:-/.ότερα με την παράγραρο 1 των τυμρωνημένων πρα
κτικών η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση αρ’ 
ενός μεν να -/.αταβάλλε: ττους Αιγύπτιους το ποτέ των δραχμών 
/ 2.220.000 απαλλαγμένο από ρόρους μεταί ιβάσεως 7.α: άλλα 
τυναρή έξοδα. αρ' ετέρου δε να μεταφέρει ττην Αίγυπτο τε δο
λάριά ΉΠΑ. το ιτότ:μο του εν λόγω ποσού 7.α-3ώς και το ισότι- 
μο των ποσών που -3α ε:σπρα/-5ούν από τους Αιγύπτιους από 
μελλοντικέ·; πουλήσεις των άλλων όακουτ:κών κτημάτων.

Με την παράγραρο 2 ρυ-3μίζεται το ·3έμα της ί:ατηρήσεως 
/.α: τυντηρήτεως των δύο βατ,ουσ'.ν.ών μνηαείων της Καβάλας.

Με τη; παπάγραφο 3 προβλάπεται η ότα ανταλλαγή; επι
στολών μεταξύ ε-/.προσώπων των όύο μερών παράταση επί ένα 
λρον; από της υπογραρής των επιστολών της περιόδου εκτελέ- 
τεως της ελληνο-αεγυπτ:Π7.ής συμρωνίας της 26.9.1906, που 
2ρορα την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων στην Α<- 
γυπτο (κυρωτικός νόμος υπ’ αρ'.-5. 22/1967. ΦΕΚ Α 98/

1967 . Η περίοδος αυτή είχε λήξει. τύμρωνα με το άσ-5ρο 7 
της συμφωνίας. στ:; 17 Ιουνίου 1982. Μέσα στην προθεσμία 
αυτή -3α πρέπει να εςετασ-3ούν όλες 0: απομένουσες εκκρεμείς 
α:τησε:ς αποζημιώσεως. ερότον ρυτ:7.ά ο: ενί:αρερόμενο; ·3α 
εγου·; υποβάλλε: όλα τα τ/ετ:τ.ά ό-.χαίολογητπ/.ά,

Η παραγραρος 4 ασορα το -3έμα της μεταρορας στην Ελ- 
'/.αόα των όετμευμενων ελλην:7.ών λογαριασμών σε α:γυπτ:αν.ές 
τράπεζες. Το σ/ετ:ν.ό αίτημα τέ-5ην.ε από ελληνεχής πλευράς 
'/.α: ο: Α:γύπτ·.ο:. παρα τ:ς όυτχολιες που υπαρ/ουν γ:α την :7.α- 
νοποίησή του. ανέλαβαν να το διαβιβάσουν στ:ς αρμόό'.ες α:γυ- 
πτ:αχέ; αρ/ες γ:α ευνοϊχή εσέταση.

Η παραγραρος 5 αροοα τη ρύ-3μ:ση του υπολοίπου του ελληνο- 
α-.γυπτ’αν.ού 7.λήρ:γν. (6.6 εχατομμύρια οολ. ΗΠΑ). Με επι
στολές που είχαν ανταλλαγε: μεταξύ των όύο πλευρών στις 18. 
4.1981 προβ/.έπονταν η απορρόφηση του ποσού αυτού μέσα σε 
::ετ:α. ·ό:α της εισαγωγής στην Ελλάόα αιγυπτιαν.ών εμπορευ
μάτων (εχτός πετρελαίου χα: υποπαραγώγων του), πον 3α 
επέλεγε η ελλην.χή π/νευρά. Επειδή ό·εν 7.ατέστη όυνατή η 
απορρόφηση του ποτού αυτού μέσα στην παραπά/ω προόεσμία 
ο: όύο πλευρές συμφώνησαν να τα7.τοπο:η-3εί η ε7.7.ρεμ.ότητα 
αυτή μέσα σε όύο χρόνια από της υπογραφής του πρασ.τιν.ού.

Η παράγραφος 6 προβ/>έπε: την εφαρμογή των όιατάξεων 
της συμφωνίας της 18.4.1981 σ/ετ'./.α με τη μεταφορά ποσού 
5.000 λερών από τους 'Ελληνες υπηχόους που εγχαταλείπουν 
ορεστεχά την Αίγυπτο χα: αντίστοιχου ποσού για τους Αιγυ
πτίους που εγκαταλείπουν ορ:στ:7.ά την Ελλάοα. Ο: οιατάρεις 
της συμφωνίας 2υτής είχαν ατονήσε: επα’.τίας της εσ.χρεμό- 
τητας του βαχουφεχού ζητήματος.

Τέλος συμφωνή-3η·/.ε μεταξύ των όύο πλευρών ότι ο: αιγυ
πτιακές διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά στο εξωτερικό ει
σοδημάτων από ακίνητα, αξιόγραφα ν.λπ. 3α εφαρμόζονται και 
γεα ΤΕτυς Έ/Αη-^ες υπην.ύτυς. όπως εφ.-ρμόζοντα: γ·.·α τους 
υπην.όους άλλων χωρών.

Α3ήνα. 8 Ιανουάριου 1987
Οι Υπουργοί

Επωτεο-.κών Οικονομικών
ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α ΠΟΥΛΙΑΣ ΛΗΜ. ΤΣΟΒΟΛ.ΑΣ

ΕΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση συμφωνημένων πραχτ:7.ών αναμεσα στην Ε/.λάία και 

στην Αίγυπτο για ορισμένα οικονομικά -5έματα που ε7-7.ρςμτύν.

Άρ-5ρο πρώτο

Κυρώνονται 7.αι έχουν την ισχύ που ορίζει το άο-3ρο 28 nap. 1 
του Συντάγματος τα συμφωνημένα πρα7.τ:τ.ά αναμεσα στην Ελ
λάδα και την Αίγυπτο που υπογράφησ.πν στην Α3ήνα σ*ις 23 
Μαίου 1986. των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην σγ- 
γλι7.ή και σε μετάφραση στην ελ/.ηνική έχε: ως εξής:


