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ΕΙΣΠΠΠΊΚ11 ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «Περί κυρωσεω; τής α..ο 1η; Α

πριλίου 1975 Συμφωνία; μεταξύ τη; Κυβερνήσεω; τη;

/7οός 7ή)· Βουλήν τών *Ελλήνων

1. Χήν Ιην ’Απριλίου 1075 ύπεγράφη έν Καί ρω μεταξύ 
των Κυβερνήσεων τής 'Ελλάδος καί. Αίγυπτου, Συμφωνία 
δεκαετούς διάρκειας, άφορώσα είς την ένθάρρυνσιν καί την 
άμο'.βαίαν προστασίαν των επενδύσεων μεταξύ των δύο 
κρατών.

2. Σκοπός τής έν Οέματι Συμφωνίας είναι ή ένίσχυσις τής 
μεταξύ των δύο κρατών οίκονομκής συνεργασίας είς τούς το
μείς τής βιομηχανίας, τού Εμπορίου, τής έκμεταλλεύσεως 
των φυσικών πόρων, τής ένεργείας. τού τουρισμού, τών μετα
φορών, τής γεωργίας, τής επιστήμης καί' τεχνολογίας, διά 
τής δημιουργίας αμοιβαίων, ευμενών συνθηκών πρός πρα
γματοποίησή επενδύσεων υπό τού ιδιωτικού τομεως εκα- 
τέρων τών συμβαλλομένων-μερών, εις τούς ώς άνω τομείς.

3. Εΐδικώτερον, ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :·
α) Την άμοιβαίαν προστασίαν τών επενδύσεων βάσει τών 

ίσχυόντιυν είς έκαστον τών συμβαλλομένων μερών Νομοθε
τικών ρυθμίσεων περί προστασίας καί μεταχειρίσεως ξένων 
κεφαλαίων, ως ρυθμίζονται, άπο Ελληνικής πλευράς διά 
τού Νομοθετικού Διατάγματος 26S7/1953 καί άπό Αιγυ
πτιακής πλευράς διά τού Νόμου 43/1974. .

β) Την άμοιβαίαν προστασίαν τών επενδύσεων είς περί-* 
πτωσιν απαλλοτριώσεων καί εθνικοποιήσεων (Άρθρον 6). 
Είς ήν περίπτωσιν ήθελε παραστή ανάγκη τοιούτων ενερ
γειών, προβλέπεται οτι θά άκολουθηθή ή δέουσα νομική δια
δικασία καί ληφθούν μέτρα πρός πλήρην άποζημίιυσιν.

γ) Την αναδρομικήν εφαρμογήν τής Συμφωνίας έπί αμοι
βαίων επενδύσεων πραγματοποιηθεισών πρό τής θέσεως έ-/ ί- 
σχύι τής παρούσης Συμφωνίας (άρθρον 8).

-4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν τά αναμενόμενα 
έκ τής εφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης, είναι τά κάτωθι :

α) Ή παροχή ευκαιριών εις τον ιδιωτικόν τομέα τής Ελ
ληνικής Οικονομίας να άναπτύξη δραστηριότητα είς τον Αι
γυπτιακόν χώρον, όπου άναμένεται να έπέ/.Οη τόνωσις τού 
έμπορικού, βιομηχανικού καί τεχνικού τομέως τής οικονο
μίας καί δή μετά την έπαναλειτουργίαν τής Διούρυγος τού 
Σουέζ.

β) Ή άναγνώρισις καί προστασία τών μέχρι τούδε Ελ
ληνικών επενδύσεων είς Αίγυπτον.

γ) Τέλος ή Συμφωνία αΰτη αποτελεί σημαντικήν πρόο
δον πρός τήν κατεύθυνσιν-τής προσπάθειας τής καταβαλλόμε
νης έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνά- 
τττυξιν τών Οικονομικών, Τεχνικών: καί λοιπών σχέσεων 
μετά τών ’Αραβικών χωρών.

5. Έκ τής έφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας ούδεμία 
προβλέπεται δαπάνη είς βάρος τών ^πιστώσεων τού Κρατι
κού ΙΙροϋπολογισμού, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι αύτη άνα- 
φέρεται κυρίως είς δραστηριότητας τού ιδιωτικού τομέως 
τής οικονομίας.

6. Θέτοντες ταύτα ύπ’ όψιν 'Υμών, είσηγούμεθα τήν έγ- 
κρισιν τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν ΆΟήναις τή 29 ’Απριλίου 1976
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Εξωτερικών

Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

• · · ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ -"Υ : ' " '• . , t ' .r ' ■
Περί κύριό σε ως τής έν Καΐρω τήν Ιην .’Απριλίου 1975 
- ύπογραφείσης μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τής ’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου Συμφωνίας 
."“-μετά· τών προσηρτημένων αύτη τριών έπιστολών άφο- 

,. ρώσης είς τήν ένθάρρυνσιν καί τήν άμοιβαίαν προστασίαν 
τών επενδύσεων. ' *.

·■ .Άρθρον Πρώτον
Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Καίρω τήν Ιην ’Απρι

λίου 1975 ύπογραφεϊσα μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής ’Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγυπτου Συμφωνία 
μετά τών προσηρτημένων αύτη τριών έπιστολών, άφορώσα 
είς τήν ένθάρρυνσιν καί τήν άμοιβαίαν προστασίαν τών 
έπενδύσεων, ής τό κείμενον έν πρωτοτίιπω είς τήν ’Αγγλι
κήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν έχει 
ώς έπεται : · * , '·


