
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου εις τήν Συμφωνίαν την συνιστώσαν σύν- 
δεσιν μεταξύ της Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητος, συνεπεία τής προσχωρήσεως νέων 
κρατών μελιών εις την Κοινότητα».

Πρός ιην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Συμφώνως προς τούς ορισμούς τοϋ άρθρου 64 § 3 έδάφ. 
3 τής Συμφωνίας Συνδέσεως 'Ελλάδος - ΕΟΚ, εις τας 
περιπτώσεις προσχωρήσεως νέων κρατών ώς μελών τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος δέον να ενεργώνται 
αί προσήκουσαι προσαρμογαί εις τήν Συμφωνίαν Συνδέ
σεως, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ τών δυο μερών. Αι 
προσαρμογαί αύται αποτελούν άντικείμενον ιδιαιτέρου Προσ
θέτου Πρωτοκόλλου, προσαρτωμένου εις την Συμφωνίαν 
τών ’Αθηνών.

'Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης διηυρύνθη διά τής 
προσχωρήσεως εις αύτήν τριών νέων Κρατών ώς πλήρων 
μελών, ήτοι τοϋ 'Ηνωμένου Βασλείου τής Μ. Βρεττανίας 
καί τής Βορείου ’Ιρλανδίας, τής Δανίας καί τής ’Ιρλανδίας, 
κατόπιν τής άπό 22 ’Ιανουάριου 1972 Πράξεως Προσχω
ρήσεως καί τών προσηρτημένων εις αύτήν Συμφωνιών.

Κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 64 τής Συμ
φωνίας Ευνδέσεο^ς.'Ελλάδος - ΕΟΚ. καί_ τοϋ άρθρου 108_ 
τής ανωτέρω Πράξεως Προσχωρήσεως εις τήν Κοινότητα 
τών ώς είρηται νέων Κρατών μελών, κατέστη άναγκαία 
ή προσαρμογή διατάξεών τινων τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
διά τήν εφαρμογήν αύρής εις τά πλαίσια τής διευρυνθείσης 
ήδη Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Αί μετά τής 
ούτω διευρυνθείσης Κοινότητος διαπραγματεύσεις κατέ
ληξαν εις τήν υπογραφήν, τήν 28ην ’Απριλίου 1975, Προσ
θέτου Πρωτοκόλλου, προσαρτηθησομένου εις τήν Συμφωνίαν 
Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ. ■ ·

Διά τοϋ Προσθέτου τούτου Πρωτοκόλλου, δπερ άπό τής 
ισχύος του θέλει άποτελέσει άναπόσπαστον τμήμα τής Συμ
φωνίας Συνδέσεως, προσαρμόζονται ώρισμέναι ' διατάξεις 
τής Συμφωνίας ταύτης, ρυθμιζομένων καταλλήλως' τών 
αμοιβαίων συμφερόντων τών δύο Μερών, ώς ταϋτα διαμορ- 
φοΰνται μετά τήν διεύρυνσιν τής ΕΟΚ.

Εΐρήσθρ) οτι διά προσωρινής Συμφωνίας ύπογραφείσης 
μεταξύ τών δύο Μερών, από τής αύτής ώς καί τό Πρόσ
θετον Πρωτόκολλ.ον ήμερομηνίας, αί έμπορικοϋ χαρακτή- 
ρος διατάξεις τοϋ Πρωτοκόλλου τούτου συνεφωνήθη όπως 
τεθώσιν είς έφαρμογήν, πρό τής κυρώσεως αύτοϋ, μετά τήν 
συμπλήρωσιν δέ ώρισμένης διαδικασίας ή Προσωρινή 
αυτή Συμφωνία έφαρμόζεται ήδη άπό τής 1ης Ίουλ.ίου 1975.

’Επί τών επί μέρους διατάξεων τοϋ ύπό τοϋ πρώτου 
άρθρου τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου κυρουμένου Προσ
θέτου Πρωτοκόλλου παρατηρητέα τά ακόλουθα : ·

I. 'Τπό τοϋ άρθρου Γ όρίζεται οτι τό Ήνωμένον Βασί
λειον τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής Βορείου ’Ιρλανδίας, 
τό Βασίλειον τής Δανίας καί ή Δημοκρατία τής ’Ιρλανδίας 
καθίστανται συμβαλλόμενα Μέρη εις τήν Συμφωνίαν Συν
δέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ, ώς καί είς τας προσηρτημένας 
είς τήν ύπογραφεΐσαν εις ’Αθήνας τήν 9-7-1961 Τελικήν 
Πραξιν δηλώσεις.

II. 'Τπό τον Τίτλ.ον I «μέτρα προσαρμογής» καί ύπό τά 
άρθρα 2 έως καί 8 τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλ.ου περιλαμ
βάνονται αί διατάξεις έκεΐναι, αί όποΐαι συνιστοϋν προσαρ
μογήν τής Συμφωνίας Συνδέσεως.
Είδικώτερον

1. Είς τό άρθρον 2 ορίζεται οτι τά κείμενα τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως τών προσηρτημένων αύτή Πρωτοκόλλων καί 
Παραρτημάτων, συνταγέντα καί είς τάς γλώσσας ’Αγγλι
κήν καί Δανικήν, ισχύουν ύπό τούς αύτούς όρους, ώς καί τά 
πρωτότυπα άρχικά κείμενα.
.* 2, 'Τπό τοϋ άρθρου 3 άντικαθίσταται τό κείμενον τής 
παραγρ". 1 τοϋ άρθρου 73 τής Συμφωνίας Συνδέσεως όρι-
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ζομένου τοϋ νέου, μετά τήν προσχώρησιν τών τριών κρατών 
μελών είς τήν Κοινότητα, γεωγραφικού χώρου, εφαρμογής 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως.

3. 'Τπό τοϋ άρθρου 4 άντικαθίσταται τό άρθρον 9 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως όριζομένου ότι τοϋ λοιπού αί μέθο
δοι διοικητικής συνεργασίας Βιί τήν εφαρμογήν τών άρθρων 
7 καί 8 τής Συμφωνίας ταύτης ορίζονται ύπό τοϋ Συμβου
λίου Συνδέσεως, άντί συμφωνίας τών συμβαλλομένων μερών.

Διά τής τροποποιήσεως ταύτης καθιεροϋται άπλουστευ- 
μένη διαδικασία επεξεργασίας καί θέσεως εις έφαρμογήν 
τών κανονισμών τών σχετικών μέ τούς μηχανισμούς λει
τουργίας τής τελωνειακής ένώσεως.

4. 'Τπό τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζεται τό χρονικόν σημεΐον, 
άπό τοϋ όποιου αί έμπορικαί συναλλαγαί μεταξύ 'Ελλάδος 
καί νέων κρατών μελ.ών θά έπωφεληθοΰν τών διατάξεων 
τής προτιμησιακής. μεταχειρίσεως, όριζομένου ώς τοιούτου 
τής έξαγωγής τών εμπορευμάτων μετά τήν ήμερομηνίαν 
τής ύπογραφής τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλ.ου.

5. 'Τπό τοϋ άρθρου 6 ορίζονται νέα μεγέθη ώς κριτήρια
διά τήν έφαρμογήν διατάξεών τινων τής Συμφωνίας Συν
δέσεως (άρθρον 18 παρ. 2 καί 5γ, άρθρ. 23 παρ. 1 β, άρθρ. 
26 καί Πρωτόκολλον 10 παρ. 3β), δι’ ών προβλέπονται 
είδικαί τινες εύνοϊκαί, είτε διά τήν Ελλάδα είτε διά τήν 
Κοινότητα, ρυθμίσεις. Τά νέα ταϋτα \ιριτήρια άνταποκρί- 
νονται είς τήν άνάγκην νά ληφθοΰν ύπ’ όψιν είς τήν σύν- 
θεσιν τών μεγεθών βάσεως στοιχεία προκύπτοντα εκ* τής 
προσθήκης καί τών έμπορικών άνταλλαγών τών σχετικών 
μέ τά νέα κράτη μέλη. » · -

,6. 'Τπό τοϋ άρθρου 7 ορίζεται ή 1η ’Ιανουάριου 1972 
ώς ήμερομηνία σταθεροποιήσεως τοϋ έφαρμοζομένου έκ 
μέρους τών νέων Κρατών - μελών δασμολογικού καί έξ 
άπόψεως περιορισμών εισαγωγής καθεστώτος διά τά μή 
άναγραφόμενα είς τον πίνακα τοϋ Παραρτήματος III τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως γεωργικά προϊόντα (STANDSTILL). 
Ή ήμερομηνία αυτή συμπίπτει μέ τήν έναρξιν έφαρμογής 
τής μεταβατικής περιόδου τής προσχωρήσεως τών νέων 
κρατών μελών είς τήν Κοινότητα, άνταποκρίνεται δέ είς 
τό δλον πνεύμα ρυθμίσεων τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλ.ου, 
δΓ ου διασφαλίζεται γενικώς ύπό τών νέων κρατών μελών 
μεταχείρισις τής Ελλάδος, οία ή έναντι τών άρχικών κρα
τών μελών τής Κοινότητος έπιφυλασσομένη.

7. 'Τπό τοϋ άρθρου 8 ορίζεται άνοιγμα ύπό τών νέων 
κρατών μελών δασμολογικών ποσοστόσεων διά τά έτη 1975 
καί 1976 δι’ εισαγωγήν ελληνικών οίνων τής δασμ. κλ. 
2205. 'Η ρύθμισις αΰτη άποτελεϊ προσαρμογήν πρός τό 
ίσχϋον μεταξύ Ελλάδος καί τών άρχικών κρατών μελών 
καθεστώς, βάσει τοϋ Πρωτοκόλλου 14 τοϋ προσηρτημένου 
είς τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως, μέχρι τής έναρμονίσεως τής 
γεωργικής πολιτικής.

III. 'Τπό τον Τίτλον II «μεταβατικαί. διατάξεις» καί 
ύπό τά άρθρα 9 έως καί 16 τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
περιλαμβάνονται αί διατάξεις έκεΐναι, αί_ όποΐαι ρυθμίζουν 
τό καθεστώς τής μεταβατικής περιόδου είς τάς σχέσεις 
μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τών νέων κρατών μελών. 
Είδικώτερον': _·

1. 'Τπό τοϋ άρθρου 9 ορίζεται.ότι τά νέα Κράτη Μέλη 
εφαρμόζουν έναντι τής Έλλ.άδος τήν αύτήν μεταβατικήν 
περίοδον μειώσεως δασμών καί φόρων ισοδυνάμου άποτε- 
λέσματος ,ήν έφαρμόζουν έναντι τών άρχικών κρατών μελών 
τής Κοινότητος. 'Ως άφετηρία τοϋ δασμολογικού αφοπλι
σμού ορίζονται οί δασμοί οί ίσχύοντες τήν Ιην ’Ιανουάριου
1972.

2. 'Τπό τοϋ άρθρου 10 προβλέπονται είδικαί ρυθμίσεις 
ύπέρ τών νέων Κρατών Μελών, όσον αφόρα είς τούς δασμούς 
ταμιευτικού χαρακτήρος, ανάλογοι πρός τάς ύπέρ της Ελλά
δος προβλεπομένας είδικάς ρυθμίσεις τοϋ άρθρου 17 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως. Ούτως όρίζεται άφ’ ενός ότι προκει- 
μένου περί δασμών, οί όποιοι χαρακτηρίζονται ώς περιλαμ- 
βάνοντες εν προστατευτικόν καί εν ταμιευτικόν στοιχεΐον
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κί ύπό τοϋ άρθρου 9 προβλ.επόμεναι μειώσεις εφαρμόζον
ται μόνον έπί τοϋ προστατευτικού στοιχείου των δασμών 
τούτων, άφ’ ετέρου ότι ή ’Ιρλανδία καί το Ήνωμένον Βασί
λειον επιφυλάσσουν διά τήν Ελλάδα την αυτήν μεταχείρισιν 
ήν εφαρμόζουν έναντι των άρχικών κρατών μελών τής Κοι- 
νότητος κατά τήν άντικατάστασιν ταμιευτικού χαρακτήρας 
δασμών μέ εσωτερικούς φόρους.

3. 'Υπό τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζεται τό ύπό τής Ελλάδος 
έφαρμοσθησόμενον κατά τήν διάρκειαν τής αυτής έν άρθρω 
9 όριζομένης 'μεταβατικής περιόδου έναντι, τών νέων κρα
τών μελών δασμολογικόν καθεστώς, όριζομένου ότι με τον 
αυτόν ρυθμόν, τον ίσχύοντα μεταξύ άρχικών κρατών μελών 
τής Κοινότητος καί τών νέων κρατών μελών, η Ελλάς μειώ
νει έναντι τών νέων κρατών μελών την διαφοράν, η οποία 
ύφίσταται εις τούς δασμούς καί φορους ισοδυνάμου απρτε- 
λέσματος μεταξύ τών έφαρμοζομένων έναντι τής ΕΟΚ και 
τρίτων χωρών.

Τό Συμβούλιον τής Συνδέσεως εξουσιοδοτείται νά προ- 
σαρμόζη τον ρυθμόν καί τάς προθεσμίας διά καταλλήλων 
μέτρων. " . ✓

4. 'Υπό τοϋ άρθρου 12 ορίζεται ότι εις τό προβλεπόμενον 
ύπό τής Συμφωνίας Συνδέσεως προτιμησιακόν δασμολογι
κόν καθεστώς ύπάγονται καί τά προϊόντα μεταποιήσεως, 
τά. παραγόμενα εις τά άρχικά κράτη μέλη ή εις τήν Ελλάδα, 
εις τήν παραγωγήν τών οποίων ΰπεισήλθον προϊόντα προ
ερχόμενα έξ ενός νέου κράτους μέλους μή ευρισκόμενα εις 
έλευθέραν κυκλοφορίαν, οΰτε εις τά άρχικά κράτη μέλη, 
ούτε εις τήν Ελλάδα.

Έν όσω εις τάς συναλλαγάς μεταξύ νέων κρατών μελών 
καί τής Ελλάδος έφαρμόζονται δασμοί καί φόροι ισοδυνά
μου άποτελέσματος διάφοροι· τών έφαρμοζομένων εις τάς 
συναλλαγάς μεταξύ τών άρχικών κρατών μελών 'καί τής 
'Ελλάδος, ή υπαγωγή τών άνωτέρω προϊόντων μεταποιή
σεως εις τό προτιμησιακόν δασμολογικόν καθεστώς τής 
Συνδέσεως δύναται νά έξαρτηθή άπό τήν είσπραξιν εις τό 
κράτος τής εξαγωγής μιας αντισταθμιστικής εισφοράς.

Τέλος ορίζεται ότι εις τάς συναλλαγάς μεταξύ Ελλάδος 
καί νέων κρατών μελών, τό άρθρον 8 τής Συμφωνίας Συνδέ
σεως είναι έφαρμοστέον., ___

5. 'Υπό τοϋ άρθρου 13 θεσπίζεται καθεστώς ρήτρας δια
φυγής, άνάλογον προς το ύπό τοϋ άρθρου 10 παραγρ. 4 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως προβλεπόμενον, προοριζόμενον νά 
ίσχύση εις τάς συναλλαγάς μεταξύ 'Ελλάδος καί νέων κρα
τών μελών κατά τήν διάρκειαν τής μεταβατικής περιόδου 
τής προβλεπομένης νά ίσχύση μεταξύ Ελλάδος καί νέων 
κρατών μελών βάσει τών ρυθμίσεων τών άρθρων 9 καί 11 
τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου. Ούτως ορίζεται οτι εντός 
έτους άπό τής θέσεως έν ΐσχύι τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλ
λου ή 'Ελλάς καί ή Κοινότης δύνανται, κατά τάς συναλλα
γάς μεταξύ 'Ελλάδος καί νέων Κρατών Μελ.ών, νά μή έφαρ- 
μόζουν τάς διατάξεις περί μειώσεως "δασμών καί φόρων ισο
δυνάμου άποτελέσματος διά τά προϊόντα έκεϊνα, διά τά 
όποια λ.όγω διαφοράς δασμών δύναται νά προκύψη κίνδυνος 
έκτροπής τοϋ έμπορίου. Είρήσθω οτι κατά τήν έφαρμογήν 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως δεν έγένετο έπίκλ,ησις τής ρή
τρας διαφυγής τοϋ άρθρου 10 παρ. 4, ούτε έκ μέρους τής 
Ελλάδος, ούτε έκ μέρους τής Κοινότητος ,δέν προβλέπεται 
δέ ότι θά συντρέξουν συνθήκαι, αί όποϊαι θά δικαιολογήσουν 
τήν έφαρμογήν τής ρήτρας ταύτης εις τά πλαίσια τής έφαρ- 
μογής τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου εις τάς συναλλαγάς 
μεταξύ Ελλάδος καί νέων κρατών μελ.ών τής Κοινότητος.

6. Ύπό τοϋ άρθρου 14 καθορίζεται καθεστώς ρήτρας δια
φυγής, άνάλογον προς τό ύπό τοϋ άρθρου 60 τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως προβλ,επόμενον, τό όποιον θέ/xi ίσχύσει κατά 
τήν διάρκειαν τής ειδικής μεταβατικής περιόδου τής Συν
δέσεως Έλλάδος-νέων κρατών μελ.ών, ήτοι μέχρι 31-12-77, 
όριζομένου ότι-άν είς έν κράτος μέλος δημιουργηθοΰν σοβαραί 
οίκονομικαί δυσχέρειαι, ή Κοινότης δύναται νά λ.άβη τά κα
τάλληλα μέτρα προς έπαναφοράν τής ισορροπίας τής κατα-· 
στάσεως.

Ύπό τάς' αύτάς προϋποθέσεις δύναται καί ή Ελλάς νά 
λ.άβη τά κατάλληλα μέτρα προς άντιμετώπισιν άναλόγων 
δυσχερειών.

7. Ύπό τοϋ άρθρου’15 προβλ.έπεται, συμφώνως προς τούς 
ορισμούς τοϋ Πρωτοκόλλου 5 τοϋ προσηρτημένου είς τήν 
Συμφωνίαν Συνδέσεως, ότι ή Κοινότης γνωστοποιεί εις τήν 
Ελλάδα προ τοϋ τέλους τοϋ έτους άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου, τά ειδικά καθεστώτα 
έπί έμπορευμάτων, διά τά όποια δεν έπεκτείνεται ή έφαρμο- 
γή τής Συνδέσεως.

8. Ύπό τοϋ άρθρου 16 ρυθμίζεται ό τρόπος τής καταογή- 
σεως έναντι τής Ελλάδος τών ύπό τής ’Ιρλανδίας έφαρμο
ζομένων καθεστώτων ποσοτικών περιορισμών έπί ειδών 
πεοιλ.αμβανομένων είς τό Παράρτημα τοϋ Προσθέτου Πρω
τοκόλλου, λ.αμβανομένων ύπ’ 6ψιν τών έναντι τών άρχικών. 
κρατών μελών γενομένων ρυθμίσεων.

IV. Ύπό τον τίτλον III «τελικαί διατάξεις» περιλαμβάνον
ται διατάξεις, σχετικαί μέ τήν νομικήν ίσχύν καί τήν ένταξιν 
έφαρμογής τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου. ·
Είδικώτερον:

1. Είς τό άρθρον 17 ορίζεται ότι τό Πρωτόκολλον τοϋτο 
άποτελεΐ άναπόσπαστον τμήμα τής Συμφωνίας Συνδέσεως.

2. Είς τό άρθρον 18 ορίζονται τά τοϋ τρόπου έπικυρώσεως
καί τής θέσεως είς έφαρμογήν τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλ
λου καί . - '

3. είς τό άρθρον 19 ορίζεται ότι-τά κείμενα τής Συμφω
νίας περί τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον συνετάγησαν είς ας 
γλώσσας τών συμβαλλόμενων μερών, έχουν δέ έκαστον ~ ήν 
αύτήν ίσχύν. : . , V ·

Έν ’Αθήναις τή 22 ’Οκτωβρίου 1976-

' ' Οί Υπουργοί - ,· -
Συντονισμού ·' - · . · Οικονομικών" ··

Π. ΠΑΠΛΛΗΓΟΥΡΑΣ· Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου καί τοϋ 

• προσηρτημένου είς αύτό παραρτήματος είς τήν Συμ
φωνίαν τήν συνιστώσαν σύνδεσιν μεταξύ τής Ελλάδος 
καί τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, συνεπεία 
τής προσχωρήσεως νέων κρατών μελ.ών είς τήν Κοινό
τητα. . .

Άρθρον Πρώτον.

Κυροϋται καί έχει ίσχύν Νόμου τό μεταξύ άφ’ενός τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας άφ’ ετέρου τοϋ Βασιλείου τοϋ Βελ
γίου, τής .'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας,' τοϋ 
Μεγάλ.ου Δουκάτου τοϋ Λουξεμβούργου, τοϋ Βασλείου 
τών Κάτω Χωρών ώς 'Ιδρυτικών κρατών μελ.ών τής Εύρω- 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος, τοϋ Βασιλείου τής Δανίας, 
τής Δημοκρατίας τής Ιρλανδίας καί τοϋ 'Ηνωμένου Βασι- 
λ.είου τής Μεγάλ,ης Βρεταννίας καί τής Βορείου Ίρλ.ανδίας, 
ώς νέων μελ.ών, προσχωρησάντων είς τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα, καί έκ τρίτου τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος, ύπογραφέν διά τών νομίμων 
πλ.ηρεξουσίων έκπροσώπων είς Βρυξέλλας τήν 2δην ’Απρι
λίου 1975, Πρόσθετον Πρωτόκολλον είς τήν Συμφωνίαν 
τήν συνιστώσαν σύνδεσιν μεταξύ τής Ελλάδος καί τής 
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος συνεπεία τής προσ- 
χωρήσεως νέων Κρατών μελ.ών είς τήν Κοινότητα καί τό 
προσηρτησμένον είς τό Πρωτόκολλον τοϋτο Παράρτημα, 
ών τά κείμενα, συνταγέντα είς τήν .'Ελληνικήν, Δανικήν, 
Γερμανικήν, ’Αγγλικήν, Γαλλικήν, ’Ιταλικήν καί 'Ολλαν
δικήν γλώσσαν, άπαντα τής αύτής ισχύος, έχουν ώς άκο- 
λ.ούθως : ~


