
Για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας του συνάσθηκε στο Πεκίνο με την ο,νταλαγή 
των ατό 22 Ιανουάριου 1981 ετιστολών.

Προς τη Βονλή τωτ Ελλήνων
1. Με σκοτό την εξεύρεση τράτων διακανονισμού των 

υπολοίπων του Οα εμφανίζονταν την 31ην Δεκεμβρίου 1980 
στον συμψηφισμό λογαριασμό (κλήριγκ) μεταξύ Ελλάδας 
Λ. Κίνας (ημερομηνία λήξεως ισχύος της υτογραφείσης την 
23η Μαίου 1973 διακρατικής Συμφωνίας Εμτορίου και 
Πληρωμών), υτογράφηκε στο Πεκίνο την 22α Ιανουάριου 
1981 Ειδικό Πρωτόκολλο του ρυθμίζει τις λεττομέρειες 
εκκαθαρίσεως των εν λόγω υτολοίπων.

Η κατάργηση του συμψηφιστικού συστήματος πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες Κρατικού Εμπο
ρίου, όπως είναι η Λ. Κίνα, έγινε διότι το σύστημα τούτο 
είναι ασυμβίβαστο προς την Κοινή Εμπορική Πολιτική 
(άρθρα 110 - 116) της Συνθήκης της Ρώμης «περί Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος», της Συμφωνίας προσχω- 
υήσεως της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 
λοιπές πρωτογενείς ή παράγωγες διατάξεις του Κοινοτικού 
Δικαίου, που η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει μετά την 
τραγματοτοιηθείσα από 1.1.81 ένταξή μας στις Ευρώ
τα ϊκές Κοινότητες.

2. Έτσι με βάση τις παραπάνω συμβατικές δεσμεύσεις 
ττο ειδικό αυτό Πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις ρυθμί
ζεις και διατάξεις που προβλέτονταν στην καταργηθείσα 
ύυμφωνία Εμπορίου και Πληρωμήν μεταξύ Ελλάδας Λ. 
νίνας.

Έχει τροβλεφθεί ότι ατό 1 Ιανουάριου 1981 οι πληρω
μές των μεταξύ Ελλάδας και Λ. Κίνας προϊόντων του

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θα ανταλλάσσονται καθώς και συναφείς πληρωμές που 
προκύπτουν απ’ αυτές (άδηλες συναλλαγές κ.λ.π.) Οα διε- 
νεργούνται πιά σε ελεύθερα μετατρέψιμα νομίσματα, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ισχύουν στις δύο χώρες για 
πληρωμές σε ελεύθερο μετατρέψιμο συνάλλαγμα.

3. Παράλληλα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο Ρευστοποιή- 
σεως μεταξύ τουν Κεντρικών Τραπεζών των δυο χωρών 
συμφωνήθηκε και υπογράφηκε Ειδικό Τραπεζικό Πρωτό- 
κολλο στο οποίο προβλέτονται όλες οι απαραίτητες Τραπε
ζικές ρυθμίσεις σε τρόπο ώστε αφ’ενός μεν να τακτοποι
ηθεί το υπόλοιπο που διαπιστώνεται στις 31.12.1980 στο 
λογαριασμό κλήριγκ που τηρείται από τις δύο Τράπεζες 
και να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση των ανταλλαγών 
που πραγματοποιούνται μεταξύ των δυο χωρών.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 1983 
ΟΙ Υπουργοί

Εξωτερικών Εμπορίου -
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΔΟΣ Γ. ΜΩΡΑΊΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι

κής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί
νας που συνάφληκε στο Πεκίνο με την ανταλλαγή των ατό 
22 Ιανουάριου 1981 επιστολών.

Άρ'λρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ-ύρσ 28 τταρ. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λιϊχής Δημοκρατίας 
της Κίνας που συνάφ-ύηκε στο Πεκίνο με την ανταλλαγή 
των από 11 Ιανουάριου 1981 επιστολών της οποίας το κεί
μενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση 
στην ελληνική έχει ως εξής:


