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ΕΙΣΙ1ΓΙΓΠΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
• Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρ ιό σε ως των Συμφωνιών 

’ Ευ,ττορίου καί Πλερωμών μεταςυ τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί της ’Αραβικής Δημοκρατίας της Αΐγύπτου, 
ύπογραφεισών έν Καίρω, την 1 Ιην Φεβρουάριου 11176».

Προ; ιην Βον/.ψ' κον 'Ελλήνων

ί. Προς τον σκοττόν τής ομαλής συνεχίσει»ς και τής 
περαιτέρω διευρύνσεως και βελτιώσεως των έμπορικών 
ανταλλαγών μετά τής Αΐγύπτου, ύπεγράφησαν έν Καίρω, 
τάρν ίΙην Φεβρουάριου 1976 νέα ’Εμπορική Συμφωνία ώς 
καί Συμφωνία πληρωμών μετά τής χώρας ταύτης, τριετοϋς 
ισχύος. .

2. Αό έν λόγιο Συμφωνία*., αΐτινες αντικαθιστούν τάς 
όμοιας, τής 21.5.1953 καί 30.6.1962 άντιστοίχως, είναι 
τριετοϋς ισχύος, τίθενται δέ έν ίσχύι άναδρομικώς άπό 1ης 
’ Ιανουάριου_ 1976 καί λήγουν τήν 3Ιην Δεκεμβρίου 1978.

'Μετά τήν ώς άνωτέρω ημερομηνίαν, έφ’ όσον εν εκ τών 
δύο Συμβαλλομένων Μερών, δέν ήθελε καταγγέλη ταύτας 
τρεις μήνας προ της λήξεώς των, ή ισχύς των θά παρατείνεται 
σιωπηρώς άπό έτους εις έτος, έκατέρου τών Συμβαλλόμενων 
Μερών, διατηρρϋντος τό δικαίωμα όπως, κατόπιν έγγραφο 
προειδοποιήσεώς τρεις μήνας προ τής έκπνοής έκάστης τών 
έτησίων παρατάσεων, γνωστοποίηση προς τό έτερον Μέ
ρος, τήν πρόθεσίν του περί καταγγελίας τής ισχύος αυτών.

Διά τών Συμφωνιών τούτων, καθιεροϋται, μικτόν σύ
στημα πληρωμών τών εκατέρωθεν άνταλλακτέων έμπορευμά- 
των, ήτοι μέσω συμψηφιστικοϋ λογαριασμού (κλήριγκ) διά 
τά εις τούς συνημμένους εις την ’Εμπορικήν Συμφωνίαν 
Πίνακας «Α» (αιγυπτιακαί έξαγωγαί) καί «Β» (έλληνικαί 
έξαγωγαί) άναφερόμενα προϊόντα καί διά μετατρέψιμου 
νομίσματος, κοινώς αποδέκτου υπό τών δύο μερών, δε’ 
άπαντα τά λοιπά προϊόντα, άντί τοϋ μέχρι τοΰδε ΐσχύοντος 
συστήματος Πληρωμών μόνον μέσω συμψηφιστικοϋ λο
γαριασμού (κλήριγκ).

Οί Πίνακες «Α» καί «Β» οΐτινες προσαρτώνται νϋν εις 
τήν ’Εμπορικήν Συμφωνίαν ισχύουν διά τό έτος 1976, νέοι 
δέ Πίνακες πρόκειται νά καταρτισθώσι, κατόπιν διαβου- 
λεύσεων, διά τά δύο επόμενα ετη τής ισχύος τής Συμφωνίας.

3. Εις τήν Συμφωνίαν πληρωμών προσαρτάται Πρω
τόκολλου δι’ ού—ρυθμίζεται ή μεταφορά κεφαλαίων ύψους 
μέχρι Α. Αΐγ. 5.000 κατά οικογένειαν, αίτινες εγκαταλείπουν 
όριστικώς τήν Αίγυπτον, ώς καί ή μεταφορά κληροδοτημάτων 
ύψους μέχρι Α. Αΐγ. 2.000 δι’ εκπαιδευτικούς σκοπούς ή 
δημοσίας καί κοινωνικής ώφελείας.

4. Τήν κύρωσιν τών ώς άνω Συμφωνιών σκοπεί τό 
ύποβαλλόμενον προς κύρωσιν σχέδιον Νόμου.

Έν ΆΟήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1976 ·
Οί 'Υπουργοί

Έΐωτεοικών · ’Εμπορίου
ΔΗ Μ. ΜΠ ΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τών έν Καϊρω τήν ΓΙην Φεβρουάριου 1976 

■ όπογραφεισών Συμφωνιών, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής ’Αρα
βικής Δημοκρατίας τής Αΐγύπτου, έπίτοϋ ’Εμπορίου καί 
Πληρωμών μετά τοϋ συνημμένου εις τήν Συμφωνίαν Πλη
ρωμών Πρωτοκόλλου.

Άρθρον πεωτον.
Κυοοϋνται καί έχουν Εσχύν νόμου αί έν Καΐρω τήν 11ην 

Φεβρουάριου 1976 ύπογραφεϊσαι Συμφοινίαι, μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής ’Αραβικής_ Δημοκρατίας τής Αΐγύπτου, έπί 
τοϋ ’Εμπορίου καί Πληρωμών μετά τοϋ συνημμένου εις τήν 
Συμφωνίαν πληρωμών πρωτοκόλλου, ών τά κείμενα έν πρω- 
τοτίιπω εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει 
τήν Ελληνικήν έχουν ώς έπονται : - Ί


