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Κύο·*^ συΐΜΡωνί,ας μεταΞύ των Κυόεονόοεων nc Ελληνικής 

5nuoKOGti.ee χαε m: Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσςχοσλο- 

^Hiac που αοοοά τι, ρύθμιση του υπόλοιπου λογαριασμού κλήρεγκ"

ment on the Exchange of goods and Payments between the 

Hellenic Republic and the Czechoslovak Socialist Republic 

of July 22, 196*) and the Additional Agreement of Hay 26, 1965 

have agreed as follows:

npCz ΤΗ ΒΟΥΛΗ TON ΕΛΛΗΝΩΝ

Ttc το σκοπό* ε&ε ύοεσης τρόπων γεα τον 6ιαχανον εσμό του 

υπολοίπου που θα εμφανίζονταν στο συμύ*ηφεστιχό λογαοεασμό 

xAhP*.r* μεταξύ Ελλάόος και. Τσεχοσλοβακίας την 30 Ιουνίου 1981 

(nurpounvLa λήξεως ισχύος της υπόγραφε ίσης συμφωνίας την 22 

* συν ίου 1964 και του προσθέτου πτωτοκόλλσυ την 2G 14αΤου J 5» 65) 

υπογράφτηκε στη ΐιράγα την 26 Ιουνίου 15Ε1 «ι-δεκή guutuviu ·ιόυ 

ρυθμεΕει ttc λεπτομέρειες εκκαθαοίσεως του ευ λόγω υπολοίπου .

Η κατάργηση του συμόΠΦεστίχου συστήματος πληρωμών στες ενπσο: - 

κές συναλλαγές με τες χώρες Κρατικού Εμπορίου όπως είναε η 

Τσεχοσλοβακία, έγενε όεόχε το σύστημα αυτό είναι ασυμβίβαστο πρός 

την Κοινή Εμποοεχή Πολιτική ίάοθρσ I10-116) της ςυνθήχης της 

Ρώμης “περί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας', την ^υμοωνία 

ποοσχωοήσεως της χώρας μας στες Ευρωπαϊκές Κοενότητες κλπ. 

πρωτογενείς Α ηαρώνωγες όεατάΕεες του Κοινοτικού Δικαίου, που 

t) ΕλλάΡα οφε ίλε ε να εωασμόσεε μετά την ηοαγμαχοαοιηΟείσα από 

1.1.1981 ένταΕή της στες Ευοωπαεκές Κοενότητες.

Έτσε αε βάση τες ανωτέρω* συειβατικές δεσμεύσεις καε σύμωωνα 

uc τες ρυθμίσεις καε διατάζεις που προβλέπονχαν στες xcTaornde ί

σες Συμφωνίες μεταξύ Βλλαοας-Τσεχοσλοβακίας, στην6ε6ική αυτή 

Συμεών ία έχεε προβλεωθεε ότι η Ελλάόα θα πλήρωσε ε σε ελεύθερο 

συνάλλαγμα το €01 του υπολοίπου του λογαριασμού SPECIAL ACCOUl-ΓΓ, 

που όπμεουργήθΓ,χε κατόπιν ίυμρωνίας των 66c Τραπεζών Ελλάδας και 

OBCBADNX ΒΑΝΚλ της Τσεχοσλοβακίας την 15 Σεπτεμβρίου 1580, όπως 

εμφανίζεται την 30.6.81 το εναπομένον υπόλοιπο 40% θα χρησιμοποιη

θεί ως ποοβλέπεταε στην ανωτέρω avaccocudvr. Τραπεζεν.ό «υμοωνία.

ϋοάλληλα σπ-, bivsjuia αυτή τπχσλεπεται η θιατήρηση της ισχύος toifiPSCIAi. 

κτττγ,τ μέχρι 31.12.1982. Μετά την ιχιεοομιτνία αυτή όλες οε ενστέοω&εν συνα'ΟιΟ/έ^ 

θα τοαγιχχτσηρεούνχπε σε ελεύ&εσο συνάλλαγμα. -
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΥ

"Κύρωση συμοωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας καε της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχο

σλοβακίας που αωορά τη ρόθμιε*^ του υπόλοιπου λογαριασμού 

κλήρεγκ * -

' Αοθρο πρώτο

Κυρώνεται καε έχεε την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 map. I4 

τον συντάγματος η συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 

δημοκρατίας καε της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοαλοβαχίας 

που acopd τη ρύθμιση του .υπόλοιπου λογαριασμού κλήρε γχ, που υπο

γράφτηκε στην Πράγα στις 26 Ιουνίου 1981, της οποίας το κείμενο 

οε πρωτότυπο στην αγγλικά γλώσσα καε σε μετάφραση στην ελληνικά · 

έχεε ως εξής:

Article 1

✓
The Greek side shall pay in freely convertible currency 

till July 31, 1981 6C per cent {sixty per cent) of the balance 

ascertained as at June 30, 1981 on the "Special Account" which 

was opened according to the Banking Arrangement between Bank 

of Greece, Athens and Ceskoslovenska obchcdni banka, a.s., 

Praha of September 15, 1980. The remaining ^0 per cent (forty 

per cent) of the ascertained balance will be left on this 

account for further utilization in accordance with the provi

sions cf the above mentioned Banking Arrangement.

Article 2

Botn parties -have agreed that the "Special Account" 

mentioned in Article 1 will be closed as at December 31, 1982 

and its balance will be settled according to the Banking 

Arrangement between Bank of Greece, Athens and Ceskoslovenska 

obchoBni banka, a.s., Praha of September 15, 1980. After this 

date all mutual payoents will be honoured in freely conver

tible currencies. 1

Article 3

Both parties have agreed that the claim arisen as at 

June 10, 1981 on · the strength of Article I of the Intergovern

mental Protocol of June 17, 1977 will not be lodged by the 

Greek side.

Article ft

This Agreement will be temporarily carried out as from 

July 1, 1981 and will cone into effect on the day of exchange 

of the diplomatic notes confirming that it was approved in 

conformity with the legislation being valid in both countries.

Done in Prague on June 26th, .198' in two -originals, 

in the English language, bcth texts being equally authentic.

FOR THE C0VERNKEX7 OF

Hr Antonios Ecrantis

Minister Pienipotepxlir^ -

FOR THE GOVZRNMEKT OF .THE

CZECHOSLOVAK SOCIALIST 

REPUBLIC

Mr P.udolf Stclnr

Director General
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Μεταξί της Κυβερνήσής της 'Ελληνικής Αημυχρετίας χβε της Κνβέρ- 

v*jcTC τι».; Ιοσιολε στεκής Δημοκρατίας χης Τβεχοσλββοκίας για τη 

ρΛθμεαη tni υτολοίχον του λογαριασμού *ου ΔημίομργήΔηκε μι τη λήξη

AGREEMENT

between the Government of the Hellenic Republic and the 

Government of the Czechoslovak Socialist Republic on the

settlement of the balance cf the account established at1
the terminating of the validity of the Long-Term Agreement 

on the Exchange of goods and Payments between the 

Hellenic Republic and the Czechoslovak Socialist Republic 

of July 22, 196*

The Governments of the Hellenic Republic and the Czecho- 

elovak Socialist Republic referring to the Long-Term Agree-

τ ,·ζ ιοχίος χης Μακροπρόθεσμης Σνμγννίας της 22ος Ιουλίο* 1964
I

για (TifV ανταλλαγή ιμτορ»νμάΤνν καε ιιληρνμίν μεταξύ Χ·>ς Ελληνικής 

Δημοκρατίας καε της Ιοαεολιστ ι κης Δημοκρατίας της Τοεχοβλ/*βακ ί ας.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας καε η Κυβέρνηση της Σοσια

λιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, αι-αρερόμενες στην Μακοο- 

ΤΟόβεσμη EwpewvCc της 22ας· Ιουλίου 1γιι» την ανταλλαγή εμκο- 

ρενμότνν και κληρνμίν μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, καλός καε στην Γυμ- 

κληραμστική Συμαυνία της 26ης Ηαίου 1965, συ*οώντ*σον τα ακόλουθα:


