
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχί τοΰ σχεοίου νόμου «χερί κχοαργήσεως τοΰ λειτουργοΰντος 
στην Πρεσβεία Κάιρου Ταμείου Εκ·χχ Λ ε υτ:χής κχ: Φ- 
λχν5 ρωσικής Προνοίχς κχ: ρυβμιτεως σχετ:κών -δεμάτων».

Πρός ι>])' Βουλήν ιών Ελλήνων

Α. Μέ τόν 27» 28 Οκτωβρίου 1935 Αναγκαστικό Νόμο 
(ΦΕΚ 499 χ- 30.10.1935. τεύχος ΑΊ συστή^ηκε ?'ή Πρε
σβεία Αίγΰχοου τό Ταμείο Έκχχ'.ϊευοοκής καί Φ:λχν-5ρωχ.κής 
Προνοίχς. μέ oxers:

χ. Την οίνονομχή ένίοχυτη οών Έλληνοκών 'Εχχχ ΐ:υτ:- 
χών -/.χ': Φ:/.χν5ρωχ:χών Τίρομχοων οής Αίγυπτου, χού νο
μίμους είχχυ συσοχ-όεί.

β. Την ::ρυση καί έξχοφχλιοη οής λειτουργίας νέων, όμοιων 
μέ τό ανωτέρω. ίορυμάοων χχί οοιχιοερχ Οικοτροφείων χχ'. 
.Ανώτερων Εμχοροχών Σχολών y.xt

γ. την ενίσχυση( οών οικονομικών μέσων γ:χ την άσκηση 
σής λατρείας οών Ελλήνων Όρ-όοοόξων.

Πόρο: 005 Ταμείου χύοοΰ ήοχν : χ) χρόο-όεοο ο ελ ο ς ο άνω 
00050 κύριους χχ: χροσ-υεοους γέρους χχί οέλη κληρονομιών 
χχί ΐωρεών για χεριουσίες κείμενες /.χ; φορολογούμενες οοήν 
Αίγυχοο ν.χί β) ή εισφορά' “όή^ "'Ε/Ληνικής Οοχροιχίχς χοό 
χν·3οΰσε χχί εύημεροΰσε οόο: οοή χώρα χύοή.

Ή είσχρχξη οών ανωτέρω εισφορών γ:νότχνε σύμφωνα μέ 
τό Νόμο χε ρί είσχρχξεως όημοσίων έτόόων χχί οόν ατό 28 
Όχοωΐ-ρ:05 1935 Ανχγχχσοιχό Νόμο όχως ορο-χοχοιήύηκε 
χχί σομχληρώυτ,κε.

Έν τώ μεταξύ μεσολσιβήσχνε οχ γνωστά σέ όλους γεγονότχ 
χοήν Αίγυχτο. μέ χοοοοέλετμχ νχ έλχττω-όεί χχοχ ζολό ή έχει 
'Ελληνική χχροικία χχί να χχό:ε: νχ εύημερεί. Έτσι. οά έσο- 
ϊχ τοϋ Ταμείου έλχττώύηκχν σε χσήμχντο. 2530 χχί οί "Ελλη
νες τής Αίγόχτου άρχισαν νχ ο-.χμχροόρονοχ: —χχί οχ: άσι- 
χχ— για την ν.χοχόολή τής εισφοράς.

Για τήν χοώοη οών έσέ'όων τού Ταμείου, χνχφέρχμε χαρα
κτηριστικά τό γεγονός ότι άχό 5.622 Λίρες Αίγύχτου 205 
είχαν χνέλ·5ε: οί είσσοράξεις οό έοος 1967. τό 1974 χχοήλ- 
4γ.·: οτό 2003 οών 1.288 Λερών Αίγύχτου. Σοά ΐϊtor, 2ερ?205. 
έχίχείχ άνήλ·3χνε χχί οί εισχράξε·.; γιά οό έοος 1975.
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ΧΧ0Χ7.0ρυφη χυοη πτώση οων ειοχρ2αεων οφει/.εοχ: οοοο 
:ίωοη οών έργχο:ών χχί εισοδημάτων οών 'Ελλήνων τής 
005 7.x: την αντικειμενική χΐυνχμίχ τους γιά οήν ν.χοχ- 
οής εί'φορχς ό:ο χχί τ.οή μεταβολή οών συνύη/ών εΐσ-

οων ειοσοσων 2ου 2οοο/.ε2χν ο: 5;χοχ=ε’.: τ:ΰ Ϊ07 5-
Νόμου. Τχ Προςεντ/.χ χχί Μικτά Δικαστήρια έχουν 
γη-S:ί. ή είσπραξη τών πόρων ΐέν μπορεί νχ γόνε: οοήν 

Αίγυχτο χχοχ οό Νόμο 2ερ: είοτράςεως ΐτμοτίων έοόϊων χχί 
:ρχ ή χχοχργ·ηση οοϋ Π ροξεντ/.οϋ Τχμείου Άλες χν- 
: έχε: χαοχοοήοε: 2:λυ όάοχολη οή τοινέχ:οη τής 2θλυ- 
ς ϊ;χχε:ρίτεως του Ταταείου.

;c:x:o
όρεία:
τλοχη

Στό Δημόο:ο Ταμία είχε ά'/χτεό-εϊ όλη ή ΐοχχείρ:τη. ή 
λογ:σο:χή υτηρεοίχ του Τχμείου. ή ε:02ρχςη. ή χχτχρτΓοη 
χρουτολογτομών χχί χ2θλογ:σμών ν.λτ. Τις εργζοίες χϋτές ΐέν 
μχορε: νχ τχνεχίοε: χοτοτελετμχο γαΔ τό Γεν.χό Προξενείο χχοχ 
τό ορότο 205 2ροόλε2ε: ό ίίρνο’.χός Νόμος ότως τρθ2θ2θ:ή- 
·5ηχε ν.χί ίοχυε: σήμερα. . .

Γ:α τους χνωτέρω λόγους Χ2: 
τό Ταμείο έχχυοε νχ. ε;νχ: οέ ίέοη 
2θός γ:χ τους όοοοίους ουοτή·3ηχε. 2 

οήν χχοχργηοή οου συμφώνου·; τότο

__- -ο-·-—* · ν γεγονος οτ:
νχ εχτο/.ηρωτε: οους συ.ο- 
:ε2ε: νχ χχοχ:·'η-3εί. Γ:χ 
ί Γεντ/οί Πρόξενο: Κχί-

ρου χχί Άλεξχνίρείχς χχί ό Πρέσΐυς στήν Αίγυχοο όσο χχί 
ό Γεντχός Ίθ2ΐ:>&εωρητής τού Ύ~οοτγείου Εξωοερ'.ν.ών 2θΰ 
έχανε έρευνα γνχ τή σ/.θ2:μέοη.χ .ής ΐ:χοηρήοεώς οου μέ 
έ ντε λ ή οοΰ χ. Υχουργοϋ Εξωοερ:χών.

Β. Το χρν;ο 2 οου ν'μοτμ;:ϊ.ου τροόλέχε: 5τ: οό 020λο:2θ 
οοοο του οοχον ΰ:οάρχε: : γ.; λογχρ-.αομό οοΰ Τχμείου οέ Τρχ- 
χεζχ ή 02θυ:ήτοοε άλλοϋ -οχ χχοχνεμη-3εί γ:χ οήν ένίσχυτη 
οών χο-ΰενεοτέρων οίχ,ονομτχώς Έλληντχών Σωματείων οής 
Αίγύχοου μέ χχόφχτη ορομελοϋς Έτεοροχής. του χτοοελείοχ: 
220 οόν Πρέοβυ οής Ελλχόος οοήν Αίγυχοο. ώς ΙΙρόείρο. 
χχί μέλη οους οόο Γεν:χ:ΰς Προξένους οής Ελλί’οος σοό 
Κχϊρο χχί οήν Αλεξ:τ;ίρε:χ.

Εν Α·όήνχ:ς οή 10 Ιουλίου 1979 

Οί Ύχουργοί
Εξωτε::χών Οίχονουίχών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ * Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Περί χχοχργήσεως οοΰ λε:οοαργοΰντος χοήν Πρεσβεία
Κχΐρυυ Ταμείου Έχ2χ:Βευτ:/.ής χχί Φ'.λχυόιρωχ. χής Πρό
νοιας χχί ρυόμίτεως οχεοενυών -υεμαοων.

" "Ap-Spo 1.

Κμτχργείοχ: ό άτ» 28 Όν.οωίο'ου 1935 ’Αν.χγχχοο:χός 
Νόμος «2ô:Î συσοχοεως Τχμείου ΈχχχιΪευτιχής χχί Φ:λχν- 
-λρωοο:χής Προνοόχς χαρά τή έν Κχίρω Πρεσβεία» όχως, με
τά χοή ορ.οοοοο?5:ήίτε:ς, ίσχόε: σήμερα. Μέ τό Νόμο χύτό χ,χοχιρ- 
•ροϋντ,χ: χχί χ) Τό ατό 25 Ίχύχυίχιρίου 1936 Νομο-όεσιχό Δ:χ- 
οχοχ;: «2*ρί σοατληρώσεως οοΰ νόμου «σερί συσοχοεως ταμείου 
έν.χ'χιϊετυο χής χχί φ:λ«.>3ριωί2:7.ής τρονοίχς τοχρχ οή έν Κ:χΐ- 
ρω Πρεσβεία», β) Ό Νόμος 3258/1955 «ρερί οροχοτοιή- 
σεως τοΰ ατό 28 Οκτωβρίου 1935 «σερί ουοτάοεως Τχμείου 
' Exrax Αευτ. : y, ή ς χχί Φλ χ;-3ρ ωτ : ν.ή ς Προνοίχς οοαρά οή Πρεσ
βεία Καίρου» Νομυ3&οοχ.οΰ Δ:ατάγμαοος, ώς τοΰοο συνεχλη- 
ρώ-Sm χ·χί έτρθ202θ:ή-όη β.:ά οώ*; χτό 25 Ίανουχρίο'. 1936 
οο'.οότου χχί τοϋ ύχ’ âpt-3·. 1479 αστό 7 Αύγουστου 1950 Νό
μου».

"Ap-Sipo 2.
Τό ΰτό/υο-χσ 2οσό χοό τυχόν ύχάρχει ατό λογαριασμό τοΰ 

Τχμϋείου σέ Τροτπεζα ή όοοουό-ήχοτε άύΔ.οΰ χαοανέμεοα: γ ά 
οήτ/ έ/σχυση οών άτ-υενεσοήριων οίχ.ονομ:χώς 'Ε)./.ητ;:χών 
Σινμαοείίωτυ τής Αίγΰχοου μετά άτό άτόφχσ-η ορ:μελοΰς Έοτ:- 
τροχής χού χχοοε/υείτα: όίοοό v>f Πρέοβυ τής Έλλάοος στήν 
Αίγυχττο, ώς Πιρόε2ρο, xccî μ^λη τούς βίο Γεν.χ,ους Προξέ
νους τής Έλλχόος στό Κάίρ-ο χα: οήρυ Άό.εξχνδρ·::χ. Στόν 
Πρύοίρο χαί τα μέλη τής Έχιτροχής αυτής ΐέν χαοχβάλλε- 
τχ: χχμτάίχ οποοζημίωση.

'Aprâpo 3.
Ή ισχύς τοΰ οοχρόντος αρχίζει χοχ οή βημυσίβυοή οου σοή·/ 

'E-p-rittpi?χ οής Κυβρνήσμως.

’Εν Ά-ό'ήνα'.ς οή 10 ’Ιουλίου 1979 
Οί 'Υοοομργοί

Έυαωοερ'.χών Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥ ΛΟΣ


