
Περί κυρώσεως τοϋ έν Άθήναις ύπογραφέντος τήν δην 
Νοεμβρίου 1976 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, εις την 
’Εμπορικήν Συμφωνίαν μεταξύ της Ελληνικής Δημο
κρατίας καί της ’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου, 
ύπογραφείσης έν Καίρω τήν 11ην Φεβρουάριου 19;6.

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Δυνάμει τοΰ άρθρου 10 τής έν Οέματι ’Εμπορικής Συμ- 

οωνίας, ήτις έκυρώθη διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 518/77 Νόμου. δη- 
μοσιευθέντος ε!ς τύ Ίπ’ τ.ριθ. ' ΦΕΚ τεϋχος Λ' τής 11.1. 
1977, συνήλθεν έν Άίήν: ις ή προβ/.επομένη έν αύτώ Μικτή 
’Επιτροπή, μετά τύ :.ερ:.ς τών εργασιών τής όποιας ύπε- 
γράφη τήν 8ην Νοεμβρίου 19;6, τό Ι'.ν Πρόσθετον Πρωτό- 
κολλον, δι’ ού ρυθμίζονται αί έμπορικαί άνταλλαγαί μεταξύ 
Ελλάδος καί Αίγυπτου διά τύ έτ->ς 1977.

Τό έν λόγου Πρωτόκολλου αποτελεί ι.ναπόσπαστον μέρος 
αυτής, ή ισχύς του δε άρχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1977 καί 
λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου 1977.

Εις τό Πρωτόκολλου, προσαρτώνται οι Πίνακες «Α» 
καί «Β », εις οΰς άναγράφονται τά εκατέρωθεν, μέσου κλή- 
ρινγκ, άνταλλακτέα προϊόντα οΰς καί ποσοστώσεις αυτών, 
διά τό έτος 1977.

Ή ανταλλαγή τών έκτος των. πινάκων προϊόντων, Οά 
πραγματοποιήται, δι’ έλευθέρως μετατρέψιμου νομίσματος, 
αποδεκτού άπό τά δύο μέρη, ώς είδικώτεοον προβλέπεται

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΰπό τοϋ άρθρου 4 τής ’Εμπορικής Συμφωνίας τής 11ης 
Φεβρουάριου 1976.

Τήν κύρωσιν τοϋ ώς άνω 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, 
σκοπεί τό υποβαλλόμενου πρός κύρωσιν σχέδιον Νόμου.

Έν Άθήναις τή 9 Σεπτεμβρίου 1977
Οΐ 'Υπουργοί

’Εξωτερικών Εμπορίου
Γ. ΡΑΑΑΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ IX ΜΟΥ
Περί κύρωσε ως τοϋ έν Άθήναις τήν 3η υ Νι ιμβρίου 1976 
ύπογραφέντος πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου -ίς τήν 
’Εμπορικήν Συμφωνίαν τής 11ης Φεβρουάριου 1976 με
ταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Αραβικής 
Δημοκρατίας τής Αίγυπτου.

Άρ Ορον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου τό έν Άθήναις τήν 8ην 

Νοεμβρίου 1976 ύπογραφεν Πρώτον Πρόσθετον Πρωτό
κολλου εις τήν Εμπορικήν Συμφωνίαν τής 11ης Φεβρουά
ριου 1976, μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Αραβικής Δημοκρατίας τήςΆ,ίγύπτου, τοϋ όποιου τό κεί
μενον έν πρωτοτύπω εις τήν γαλλικήν γλώσσαν καί έν με
ταφράσει εις τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


