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Ετ: τής καιώ-τιως 

1977 >τογρ*?ΐ:Γ 
νικής Δημοαρατ: 
5·.α·/.ής Σοτιαλιτ- 
Μα/.ροτροΔέϊμοο 
'Ανταλλαγές ■/.α:

-τής είς Βελιγράδιον τήν 25ην Μαρτίου 
ης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Έλλη- 
ας /.2· τής Κυβερνήσεως τής Όμοτπον- 
::·/.ής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας. 
Συμφωνίας έφορώσης εις τάς Εμπορικές 
Οικονομικήν. Επιστημονικήν y.2: Τεχνι-

χήν Συνεργασίαν μετά τών συνημμένων ε:ς αυτήν επιστολών.

//«oc T//J· Boi'/.φ· τΛι* Έλλ,',νων
Άττο τούς διαφόρους Διεθνείς Οικονομικούς ’Οργανι

σμούς ώς Διεθνές Νομισματικόν Ταμεϊον. GA IT, ΟΟΣΛ 
κλπ. γίνονται άπό πολλών ετών συστάσεις διά τήν κατάρ- 
γησιν τοϋ ΐσχύοντος συμψηφιστικοϋ συστήματος πληρωμών 
(κλήριγκ) εις τάς μεταξύ της Ελλάδος καί τών Ανατολι
κών Χωρών ττραγματοττοιουμένας έμττορικάς συναλλαγάς. 
μέ τό αΐτιολογικόν ότι τοϋτο δεν επιτρέπει την έλευθέραν 
άνάπτυξιν τοϋ διεθνούς εμπορίου.

'Ομοίως προβλέπεται ή δυνατόh δυνατό της οικονομικής, έπισπή^· 
νεργασίας μεταξύ τών έλληνικώνμονικης και τεχνικής συ

καί γιουγκοσλαβικών επιχειρήσεων και οργανισμών εις 
τούς τομείς τής βιομηχανίας, γεωργίας, εμπορίου, μετα- 
φορών ως καί εις τούς επιστημονικούς καί τεχνικούς τσι- 
ουτους. μετά προηγουμένην έγκρισιν τών αρμοδίων άρχών 
εκαστης τών δύο χωρών.

Μετά τής ώς άνω Μακροπροθέσμου Συμφωνίας ύπογράφη 
επιστολή περί τοϋ καθορισμού τρόπου έκκαθαρίσεως τοϋ 

1 πολοίπου τοϋ Λογαριασμού κλήριγκ.

'Η έν λόγω Μακροπρόθεσμος Συμφωνία εφαρμόζεται 
προσωρινώς άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1977. τίθεται δέ έν ΐσχύι 
απο τής ημερομηνίας άνταλλαγής τών «οργάνων έπικυρώ- 
σεως της ύπό τών αρμοδίων ’Αρχών τών δύο χωρών.

'Η διάρκεια τής Συμφωνίας είναι αόριστος καί έκαστον 
τών Συμβαλλόμενων Μερών δύναται νά τήν καταγγείλη 
εγγράφως μέ προειδοποίησιν τριών μηνών.

——Όμοιους- ύπό τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότησοςυ... 
έχει άπό μακροϋ έγκαταλειφθή τό σύστημα τών συμψηφι- 
στικών συμφωνιών μετά τών ’Ανατολικών Χωρών. 'Η 
'Ελλάς, μετά τήν άποφασισθεΐσαν έπίσπευσιν τών δια- 
πραγματεύσεων διά τήν είσοδόν της εις τάς Ευρωπαϊκές 
Κοινότητας είναι υποχρεωμένη νά αντιμετώπιση άπό τώρα 
τήν προσαρμογήν τής εξωτερικής εμπορικής πολιτικής 
της-με εκείνην τών έν λόγω χωρών. - — -- —

Τήν κύρωσιν 
λόμενον πρός

τής ώς -άνω Συμφωνίας ι 
κύρωσιν σχέδιον Νόμου.

τό-ύπϊβΤ/:-

Έν ΆΟήναις τή 12 ’Ιανουάριου 
Οί Υπουργοί

1979

ΚΩΝ.
Συντονισμού
ΜΙ1ΤΣΟΤΑΚΗΣ

Εξωτεοικών
Γ. ΡΛΛΛΗΣ

Έν δψει τών ανωτέρω, κατόπιν προσεκτικής μελέτης, 
έλήφθη άρμοδίως άπόφασις όπως προχωρήσωμεν εις τήν 
βαθμιαίαν κατάργησιν τών υφισταμένων μετά τών ’Ανατο
λικών Χωρών συμψηφιστικών συμφωνιών καί τήν άντικα- 
τάστασιν τούτων διά συμφωνιών πληρωμών εις ελεύθερον 
συνάλλαγμα, άφοϋ προηγουμένως ληφθοϋν μέτρα διασφα- 
λίσεως τής ομαλής συνεχίσεως τής εξαγωγής εις τά παρα
δοσιακά επίπεδα τών Ελληνικών ευπαθών γεωργικών 
προϊόντων, τά όποια άγοράζουν έκ παραδόσεως αί χώραι 
αύται. Είς τό πλαίσιον τών άνωτέρω ύπογράφη έν Βελιγρα- 
δίω Νέα Μακροπρόθεσμος Συμφωνία περί τών ’Εμπορικών 
’Ανταλλαγών καί τής Οικονομικής, Επιστημονικής καί 
Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Ελλάδος καί τής Γιουγ
κοσλαβίας. ·

Ή έν λόγω Συμφωνία συνηφθη είς άντικατάστασιν τής 
Μακροπροθέσμου Εμπορικής Συμφωνίας τής 28ης Σε
πτεμβρίου 1966, τής Συμφωνίας Πληρωμών τής 28ης 
Φεβρουάριου 1953 ώς καί τών προσηρτημένων εις ταύτας 
λοιπών κειμένων.

Διά τής νέας Συμφωνίας προβλέπεται ή κατάργησις τοϋ 
ΐσχύοντος συμψηφιστικοϋ συστήματος πληρωμών (κλήριγκ) 
είς τάς μεταξύ τών δύο χωρών έμπορικών συναλλαγάς 
ΧαΙ καθιερώνεται ή πληρωμή τών συναλλαγών τούτων είς 
έ?.ευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα, συ^,φώνως πρός τούς 
ίσχύοντας νόμους καί συναλλαγματικούς κανονισμούς είς 
έκάστην τών δύο χωρών, άπό τής 1ης ’Ιουλίου 197/.

Ωσαύτως είς τήν νέαV Συμφωνίαν προβλέπεται διάταξις 
Stà Τής οποίας διασφαλίζεται ή εγχώριος αγορά είς περί- 
πτωσιν άποδιοργανώσεώς της, συνεπεία τής παρεχομένης 
ύπό τής Συμφωνίας ταύτης ελευθερίας εισαγωγών - έξα* 
γωγών.

Πολιτισμού καί ’Επιστημών Οικονομικών
ΔΗ.Μ. ΝΙΑΝΙΑΣ ΑΘ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΙΆΟΣ 

Έμποοίου
Γ. ΠΛΝΑΠΩΊΌΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής είς Βελιγράδιον τήν 25ην Μαρτίου 

1977 ύπογραφείσης, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομο
σπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκο- 
σλαυΐας, Μακροπροθέσμου Συμφωνίας άφορώσης είς 
τάς εμπορικές ανταλλαγές καί είς τήν οικονομικήν, 
έπιστημονικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν μετά τών συνημ
μένων είς αυτήν επιστολών.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋταί καί £χει ίσχύν νόμου ή είς Βελιγράδιον τήν 

25ην Μαρτίου 1977 ύπογραφεΐσα μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγ- 
κοσλαυΐας Μακροπρόθεσμος Συμφιυνία άφορώσα είς τές 
εμπορικές ανταλλαγές καί είς τήν οικονομικήν, έπιστημο
νικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν, μετά τών συνημμένων είς 
αυτήν έπιστολών, τών όποιων τό κείμενον είς πρωτότυπον 
είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί είς μετάφρασιν είς τήν Ελ
ληνικήν' έχει ώς ακολούθως :


