
Στο σχέδιο.νόμου «κύρωση της Συμφωνίας μετά των συ- 
νημμένων δύο ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυ
βέρνησης της Ελλάδας και του Συνδέσμου των Αραβικών 
Κρατών».

Προς τ»/ Βουλή το»· Ελλήνων

Στα πλαίσια της προσπάθειας προαγωγής των σχέσεων 
της Ελλάδας με τον Αραβικό Σύνδεσμο, στον οποίο εκπρο
σωπούνται όλα τα αραβικά κράτη, προσπάθεια που εντάσ
σεται στο γενικώτερο πλέγμα της ελληνο—αραβικής φιλίας 
και αλληλεγγύης, η ελληνική κυβέρνηση προσέδωσε από 
τον Σεπτέμβριο 1982 στο εδο> Γραφείο του Αραβικού Συν
δέσμου διπλωματικό καθεστώς. Για τη νομική διευθέτηση 
της αποφάσεως αυτής, υπέγραψε με τον Αραβικό Σύνδεσμο 
στην Τυνησία στις 30 Μαΐου 1983 την εν λόγω Συμφωνία 
σχετικά με το νομικό καθεστώς του Γραφείου του τελευ
ταίου στην Αθήνα.

Με τη Συμφωνία αυτή ρυθμίζεται αφ’ ενός μεν το κα
θεστώς του Γραφείου και αφ’ ετέρου του Προσωπικού της 
αποστολής του Αραβικού Συνδέσμου στη χώρα μας και προ- 
βλέπονται ασυλίες και προνόμια της αυτής φύσεως με αυτά 
των αποστολών των Η.Ε. στην Αθήνα. ’ · ι

Σημειωτέον ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει ήδη συνάψει 
παρεμφερείς συμφωνίες με άλλες χώρες. .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στη νομοθετική κύρωση της Συμφωνίας αυτής αποβλέπε 
το σχέδιο νόμου που υποβάλλουμε.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας μετά των συνημμένων δύο ρηματικών 

διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλάδας και 
του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών.

Άρθρο Πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελλάδας'και' του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών που υπο
γράφτηκε στην Τυνησία στις 30 Μάη 1983 μαζί με τις από 
17.10.19S3 και 25.10.1983 δύο ρηματικές διακοινώσεις που 
αφορούν την ερμηνεία της παρ. 5 του άρθρου 13 αυτής.

Το κείμενο της Συμφωνίας σε πρωτότυπο στην Αγγλική 
γλώσσα και σε μετάφραση ο ην Ελληνική και των ρηματικών 
διακοινώσεων στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
Ελληνική έχουν ως εξής :


