
στο σχέδιο νομού "Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής σύνεργο- 
σι ο ο στο γεωργικό τομέα μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κή: Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το ποοτεινόυενο νομοσχέδιο εχει σαν σκοπό τη νομοθετική κύ
ρωση του Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεογασίας στο γεωργικό το
μέα αεταξύ των Κυβεονήοεων της Ελληνικής Δημοκοστίας και της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου που υπογράΦηκε στο Κάϊ- 
ρο στις 28 Οκτωβρίου 1987.

Ειδικότεοα με το υπό κύρωση Πρωτόκολλο προβλέπονται: 
α) Τα επί μέρους θέματα του γεωργικού τομέα στα οποία οι δύο 

χώρες δίνουν όμεση προτεραιότητα (άρθρο 1).
β) Η ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τεχνικών εμπει- 

ρογνωσόνων, πορισμάτων έρευνας και πληροφοριών, η από κοι
νού εκπόνηση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η 
οργάνωση συνδιασκέψεων, σεμιναρίων και συμποσίων γεωργικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και η μελέτη και εκτέλεση έργων γεωργι
κού ενδιαφέροντος και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης (άρ
θρο 2!.

γ) Η σύσταση μικτής τεχνικής επιτροπής για την υλοποίηση του 
Πρωτοκόλλου (άοθρο 3).

δ) Η σύναψη ειδικών συμφωνιών για την εφαρμογή του Πρω
τοκόλλου και η ενθάρρυνση για τη σύσταση μικτών εταιρειών στο 
γεωργικό τομέα (άρθρα 4 και 5).

ε) Η χρονική διάρκεια του Πρωτοκόλλου και η δυνατότητα α
νανέωσής του (άρθρο 6).

Από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου αυτού θα προκύψουν τα 
εξής οφέλη για τη χώρα μας:

α) Η παροχή δυνατότητας στους 'Ελληνες τεχνικούς και εμπει
ρογνώμονες να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Αίγυπτο.

β) Η ευκαιρία που δίνεται στην Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύ
τερη εμπειρία στο γεωργικό τομέα με τη συμμετοχή της στη μι
κτή τεχνική επιτροπή, την αναταλλαγή εμπειρογνωμόνων και την 
οργάνωση σεμιναρίων, συνδιασκέψεων και συμποσίων γεωργικού 
ενδιαφέροντος. ^

γ) Η δημιουργία βαθύτερων δεσμών φιλίας προς γενικότερο 
όφελος της Ελλάδας.

Τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζονται με το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεργασίας στο γεωργικό το
μέα μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 2 του

Συντάγματος το : ’·>ωτόκολ\ο τεχνικής συνεργασίαο στο γεωργικό 
τομέα μεταξύ τω1 Κυβεον ;σεων της Ελληνικής Δημοκοστίας και 
της Αραβικής Δι μοκρατίας της Αίγυπτου, που υπογράΦηκε στο 
ΚάΙοο στις 28 Οκ ωβρίου 1987 και του οποίου το κείμενο σε πρω
τότυπο στην ελλ νική κ ϋ αγγλική γλώσσα εχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΉΣ ΕΛ/ ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑ
ΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αίγυπτου, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη 
και την καθιέρωση στενών σχέσεων και φιλικών δεσμών μεταξύ 
των δύο χωρών -,.ιι των λαών τους και στο πλαίσιο της Συμφω
νίας Οικονομική, και Τεχνικής Συνεργασίας, που υπεγράφη με
ταξύ των δύο χω ών στις 24 Φεβρουαρίου 1986,

Με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και προαγωγής των 
φιλικών σχέσεω ■ με βάση τις αρχές της ισότητας και της αμοι
βαιότητας,

Συμφώνησαν να προανάγουν μία στενότερη επιστημονική και 
τεχνική συνεργαεία στο γεωργικό τομέα για ης δύο χώρες.

Άρθρο 1

Τα δύο μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάστα
ση στο γεωργικό τομέα στις δύο χώρες, δίνουν στα ακόλουθα θέ
ματα άμεση προτεραιότητα:

1. Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, μεθόδων φύτευ
σης, καλλιέργειας και προετοιμασίας για επεξεργασίο του 
βάμβακος.

2. Γενετική βελτίωση και εκτροφή προβάτων, αιγών, βοοειδών, 
πουλερικών και κουνελιών.

3. Βελτίωση και ανάπτυξη της αμπελουργίας, οινολογίας και των 
συναφών γεωργικών βιομηχανιών.

4. Συστήματα άρδευσης αγρών και εξοπλισμός αρδεύσεων.
5. Προστατευόμενη γεωργία.
6. Εκμηχάνιση της γεωργίας.
7. Ανταλλαγή γενετικού υλικού και βελτίωση των μεσογειακών 

και υποτροπικών κηπευτικών καλλιεργειών.
8. Συνεργασία στον τομέα της σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανο- 

μένης της επιστημονικής διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθε
νειών των σπόγγων που παρουσιάζονται στις δόο χώρες.

9. Συνεργασία στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και στις συ
ναφείς δραστηριότητες (αποθήκευση, επεξεργασία, εμπορία), συ- 
μπεριλαμβανομένης και της καλλιέργειας σε κλωβούς τσιπούρας 
και λαυρακιού σε κατάλληλες, προστατευμένες περιοχές της Με
σογείου και Ερυθρός θάλασσας.

10. Προγράμματα γεωργικών βιομηχανιών σε νέες γεωργικές 
περιοχές.

11. Έγγειες βελτιώσεις και δημιουργία μικτού πρωτοποριακού 
προγράμματος στη Νουμπαρία σχετικά με την σύγχρονη τεχνική 
άγονης ερημικής ζώνης.

12. Συνεργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών.
Ένα επεξηγηματικό παράρτημα για το άρθρο 1 επισυνάπτεται 

στο παρόν Πρωτόκολλο.

Άρθρο 2

Τα δύο μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενθαρρύνουν την επιστημονική και τεχνική συνεργασία στο γε
ωργικό τομέα με:

- την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τεχνικών εμπει
ρογνωμόνων, πορισμάτων έρευνας, πληροφοριών,

- την από κοινού εκπόνηση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων, την οργάνωση συνδιασκέψεων, σεμιναρίων, συμπο
σίων γεωργικού ενδιαφέροντος,


