
’ΈττΙ τής κυρώσεως τού Πρωτοκόλλου μεταξύ της 'Ελληνικής
Δημοκρατίας καί της Λαϊκής Δημοκρατίας τής Τσεχ/
κίαο, ύκογραφέντος έν Άθήναις τήν 17ην ’Ιουνίου 1977.

Πρός tijv Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Προς τον σκοπόν τής συνεχίσεως, διευκολύνσεως καί 

διευούνσεως τών Εμπορικών ημών άνταλλαγών μετά τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Τσεχ/κίας, ύκεγράφη τήν 17ην 
’Ιουνίου 19/7 έν Άθήναις, 'Ελληνα-Τσεχ/κό Πρωτόκολλον 
μετά τής χώρας αύτής.

2. Διά τοϋ έν λόγω Πρωτοκόλλου, έκέρχονται δύο (2) 
βασικαί τροκοκοιήσεις, έν σχέσει πρός την συμφωνίαν τής 
22ας ’Ιουλίου 1964, ώς αυτή έτροποποιήθη ΰκό τής κρο- 
σθέτου συμφωνίας τής 26.5.65.

α) Καταργειται ή μέχρι τοϋδε ίσχύουσα ρήτρα ή συνδέ- 
ουσα την ισοτιμίαν δολλ.αρίου μέ τήν τιμήν τοϋ χρυσού καί 
αντικαθίσταται αΰτη μέ τήν ισοτιμίαν' δολλαρίου - Είδικών- 
Τραβηκτικών-Δικαιωμάτων τοϋ Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου.

β) Αύξάνεται τό Πιστωτικόν Περιθώριον άκό 2,5 έκ. 
δολλάρια εις 5 έκατ. δολλάρια καί καταργειται καν ειδικόν 
έκοχιακόν κεριθώριον.
3. Κυρία-, έκιδίωξις - τής—Ελληνικής κλευράς κατά τάς έν- 

ταϋθα διακραγματεύσεις, ήτο ή άμεσος κατάργησις τής ί- 
σχυούσης ρήτρας δολλαρίου χρυσού, βάσει άλλωστε τής ύκ’ 
άριθ. 299S/30.10.74 άκοφάσεως τής Νομισματικής Έκι- 
τροκής, ήτις έξουσιοδοτεϊ τό 'Τκουργεΐον Έμκορίου νά έκι- 
διώξη τήν άντικατάστασιν αυτήν, έναντι όλων τών χωρών, 
εις ας κροεβλέκετο αΰτη, καί ή καθιέρωσις τής ισοτιμίας 
δολλαρίου - Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, καθ’ όσον 
ή ισοτιμία δολλαρίου-χρυσοϋ, άκετέλει άνασταλτικόν καρά
γοντα εις τήν κεραιτέρω άκρόσκοκτον έξέλιξιν τών Έμκο- 
ρικών άνταλλαγών μεταξύ τών δύο (2) χωρών.

Δέον νά σημειωθή, ότι ή έξέλιξις τών ’Εμπορικών συναλ
λαγών μετά τής Τσεχ/κίας, τά τελευταία έτη κατέλεικε κα- 
θητικά συνήθως εις βάρος τής χώρας μας ύκόλοικα, οτε έμ- 
φανής προέβαλνεν ό κίνδυνος δυσμενούς άνακροσαρμογής τών 
ΰκολ,οίκων αυτών διά τήν Ελλάδα, εις κερίκτωσιν καθ’ ήν 
αί Η.Π.Α., θά άκεφάσιζον τήν άνακροσαρμογήν τής έκι- 
σήμου ισοτιμίας τών 42,2 δολλαρίων άνά ούγγίαν χρυσού 
(τού έτους 1973) εις τήν νϋν (άνεκίσημον) πολλαπλασίαν 
τιμήν τοϋ χρυσού έν σχέσει κρός τό νόμισμα αυτό (άνω τών 
150 δολλαρίων άνά ούγγίαν).

•Τό 'Τκουργεΐον Έμκορίου έκεδίωξε άκό μακροϋ χρόνου 
τήν ύκό τής Τσεχ/κής κλευράς άκοδοχήν τής μετατροπής 
τής Ισοτιμίας, ή όκοία κροεβλ,έκετο ύκό τού άρθρ. 12 τής 
Έμκορικής Συμφωνίας τής 22ας ’Ιουλίου 1964, ώς έτρο- 
κοκοιήθη ΰκό τοϋ άρθρ. 6 τής κροσθέτου Συμφωνίας τής 
26ης Μαΐου 1965, άνευ όμως άκοτελέσματος.

Ό νέος μηχανισμός, ώς καθιεροϋται μέ τό ύκό κύρωσιν 
Πρωτόκολλον, προβλέπει τήν άνακροσαρμογήν τών ύπο- 
λ.οίκων τοϋ Λογαριασμού CLEARING Ελλάδος - Τσεχ/ 
κίας, έν περικτώσει μεταβολής τής ισοτιμίας δολλαρίου καί 
Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων τού Δ.Ν.Τ., είς ποσο- 
στόν ίσον ή άνώτερον τοϋ 5 % καί έφ’ όσον ή μεταβολή αΰτη 
ήθελε συνεχισθή διά χρονικήν περίοδον πέντε (5) κλήρων η
μερών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έξ άλλου, εις τό ίδιο ώς άνω Πρωτόκολλον κροβ/.έπεται 
ότι, είς περίκτωσιν καθ’ ήν τά Ειδικά Τραβηκτικά Δικαι
ώματα δέν θά είχον λόγον ύπάρξεως ή θά μετεβάλετο ό τρό
πος υπολογισμού των, τά δύο συμβαλλόμενα μέρη θά συνέλ- 
θουν έντός μιας προθεσμίας τριών (3 ) μηνών, ίνα καθιερώ
σουν έτερον μηχανισμόν ισοτιμίας. Ικανόν νά προστατεύση 
τά συμφέροντα τών δύο χωρών έναντι τών διακυμάνσεων τού 
δολλαρίου Η.Π.Α. είς τάς Διεθνείς άγοράς συναλλάγμα
τος.

’Επίσης, διά τού αύτοϋ Πρωτοκόλλου, αυξάνεται τό Πι
στωτικόν περιθώριον, μεταξύ τών δύο (2) χωρών άκό 2,5 
έκατ. δολλάρια είς 5 έκατ. δολλάρια, καταργουμένου παν
τός έτέρου έκοχιακοϋ περιθωρίου, κρός διευκόλ.υνσιν τών ’Εμ
πορικών συναλλαγών τών δύο χωρών, τών οποίων ό όγκος 
έδιπλασιάσθη τήν τελευταίαν πενταετίαν (1972-1976).

Πέραν αυτών είς τό αύτό Πρωτόκολλον, κατόπιν αί- 
τήσεως τής Τσεχ/κής, ή 'Ελληνική ’Αντιπροσωπεία έξέ- 
θεσε τούς γενικούς κανόνας είς τούς όποιους ή νέα συμφωνία, 
ήτις θά υπογραφή είς τό μέλλ.ον, δέον νά βασίζεται καί ήτις 
θά προβλ.έκη ώς σύστημα πληρωμών τό μετατρέψιμον 
συνάλλαγμα είς άντικατάστασιν τής ίσχυούσης συμφωνίας 
κλήριγκ.

'Η Τσεχ/κή’Αντιπροσωπεία έξέφρασεν ωσαύτως τάς άπό- 
ψεις της διά τήν νέαν συμφωνίαν.

4. Τό άνωτέρω Πρωτόκολλον άποτελεΐ άνακόσπαστον 
μέρος τής ’Εμπορικής συμφωνίας Ελλάδος - Τσεχ/κίας τής 
22ας Ίουλ.ίου 1964, ώς έτροποποιήθη αΰτη ύκό τής κρο
σθέτου συμφωνίας τής 26ης Μαίου 1965 καί τίθεται έν ι
σχύ-. άκό τήν ήμέραν τής ύκογραφής του.

5. Τήν κύρωσιν τοϋ έν λόγω Πρωτοκόλλου σκοπεί τό 
ύποβαλλόμενον πρός κύρωσιν σχέδιον Νομοθετικού Διατά
γματος.

Έν Άθήναις τή 27 Φεβρουάριου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών Εμπορίου
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Γ. ΠΑΝΆΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τού είς Αθήνας τήν 17ην ’Ιουνίου 1977 ύκο- 
γραφέντος Πρωτοκόλλ.ου είς τήν άκό 22 ’Ιουλίου 1964 
ώς αΰτη έτροκοκοιήθη τήν 26ην Μαΐου 1965 Μακροπρό
θεσμον Συμφωνίαν έκί τών εμπορικών άνταλλαγών καί 
Πληρωμών μεταξύ τής Ελλάδος καί τής Τσεχοσλοβα
κίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου τό είς Αθήνας τήν 17ην 

’Ιουνίου 1977 ύκογραφέν Πρωτόκολλον είς τήν άκό 22 ’Ιου
λίου 1964 ώς αΰτη έτροποποιήθη τήν 26ην Μαΐου 1965 Μα
κροπρόθεσμον Συμφωνίαν έκί τών έμπορικών άνταλλαγών 
καί Πληρωμών μεταξύ τής Ελλάδος καί τής Τσεχοσλ.οβα-, 
κίας, τού οποίου τό κείμενον είς πρωτότυπον είς τήν Γαλ
λικήν γλώσσαν καί είς μετάφρασιν είς τήν 'Ελληνικήν έχει 
ώς άκολούθως :


