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' Επί τής κυρώσεως _ τής Μακροπ 
Συμφωνίας μεταξύ τής Ελλάδος και 
τίας της Βουλγαρίας νπογραφεισης εν 
ρουαρίου 1975.

:ροθέσμου 
τής Λαϊκής 
Σόφια την

Εμπορικής 
Δημοκρα- 

28ην Φεβ-

1. Πρός τον σκοπόν τής ευρύθμου συνεχίσεους των έμ- 
πορικών ημών συναλλαγών μετά τής Βουλγαρίας, την 28ην 
Φεβρουάριου 1975 ύπεγράφη εν Σόφια Εμπορική Συμφω
νία ως καί Συμφωνία Πληρωμών μετά τής χώρας ταύτης 
μακράς διάρκειας.

2. Ή έν λόγω Συμφωνία, ήτις αντικαθιστά την προΐ- 
σχύσασαν Έμπορικήν Συμφωνίαν ώς καί την Συμφωνίαν 
Πληρωμών τής 10 Μαρτίου 1970 τίθεται έν ισχύι άναδρο- 
μτκώς άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1975 καί λήγει την 31 Δε
κεμβρίου 1979.

3. Ωσαύτως όμοϋ μετά τής ώς άνω ’Εμπορικής Συμφω
νίας καί Συμφωνίας Πληρωμών, ύπεγράφη καί ’Εμπορι
κόν. Π ρωτόκολλον... Τό Π ρωτόκολλον τούτο ρυθμίζει τάστων 
' Ελληνο—Βουλγαρικών ανταλλαγών διά το πρώτον έτος 
έοαου,ογής τής Συμοωνίαε ήτοι άπό 1.1.1975 μέχρι 31. 
12.1975. ’

Εις τό ώς άνω Π ρωτόκολλον επισυνάπτονται δύο πι

α) ό πίνας Α/75 όστις περιλαμβάνει τά πρός τήν 'Ελ
λάδα έξαχθησόμενα Βου/.γαρικά προϊόντα καί

β) ο πίνας Β/75 όστις περιλαμβάνει τά πρός την Βουλ
γαρίαν έςαχθησόμενα ' Ελληνικά προϊόντα.

4. Συμφώνως πρός τά άνωτέρω ύπεγράφησαν αΐ κά
τωθι έπιστολαί :

Περί διεξαγωγής διαβοΰλεύσεων πρό τής λήςεως τής Συμ
φωνίας πληρωμών έν σχέσει μέ το σύστημα διακανονισμού 
τών πληρωμών.

Γ. Εις τό IIρωτόκολλον ’Εμπορικών ’Ανταλλαγών διά 
τό Ιί*75.
Περί ποσοστώσεως ’εισαγωγής βαμβακερών υφασμάτων.
Περί δυνατότητος εξαγωγής δερμάτων, πέραν τής ύφιστα- 
μένης ποσοστώσεως, έν περιπτώσει εισαγωγής ζώντων 
άμνών.
Μνημόνιον περί έγκαιρου προειδοποιήσεως τών Βουλγα
ρικών ’Αρχών έν περιπτώσει άρσεως τής ύφισταμένης άπα- 
γορεύσεως εισαγωγής κρεάτων.

5. Τήν κύρωσιν τών ώς άνω Συμφωνιών σκοπεί τό υπο
βαλλόμενου πρός κύρωσιν Σχέδιον Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 20 Φεβρουάριου 1976

Οί 'Υπουργοί ___________
Εσωτερικών Εμπορίου

ΑΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΙΙΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

ΓΙερί κυρώσεως τών έν Σόφια τήν 28ην Φεβρουάριου 1975 
ΰπογραφεισών μεταξύ τής Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας 
1. Μακροπροθέσμου Εμπορικής Συμφωνίας, 2. Συμφω
νίας Πληρωμών καί 3. Πρωτοκόλλου εις τήν άπό 28.2. 
1975 Μακροπρόθεσμον Εμπορικήν Συμφωνίαν.

Λ. Εις τήν Μακροπρόθεσμον Συμφωνίαν ’Εμπορίου : 
Περί διεξαγωγής διαβουλεύσεουν εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
τούτο επιβάλλουν διεθνείς υποχρεώσεις τών δύο μερών.

Β. Εις τήν Συμφωνίαν Πληρωμών: Περί λήψεως μέτρων 
τν.εχιτεως τών συναλλαγών έν περιπτώσει επαντλήσεως τοϋ 
π·στωτι·/.οϋ περιθωρίου.

Περί πληρωμής ναύλων.

Άρθρου. πρώτον
Κυρούνται καί έχουν ίσχύν νόμου αί έν Σόφια τήν 28ην 

Φεβρουάριου ύπογραφεΐσαι μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 
Βουλγαρίας : 1. Μακροπρόθεσμος ’Εμπορική Συμφωνία, 
2. Συμφωνία Πληρωμών καί 3. Πρευτόκολλον εις τήν άπό 
2S.2.1975 Μακροπρόθεσμον Εμπορικήν Συμφωνίαν ών 
τά κείμενα έπονται έν πρωτοτυπώ εις τήν γαλλικήν γλώσσαν 
καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν :


