
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για τη κύρωση της Ειδικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυ

βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας —ου υπογράφηκε στην Αθήνα

Ιΐηος π; Βον/.ι'ι ta>v Ελλήνων
1. Με σκοπό την ανάπτυξη των εμπορικών μας ανταλ

λαγών με την Ουγγαρία, την επέκτασή τους και τη διαφο
ροποίησή τους, με τη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου 
συμφέροντος καθώς και με την επιδίωξη εξευρέσεως γρή
γορης και συμφέρουσας λύσης, για την προμήθεια 2< (I 
λεωφορείων, για τις ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών 
της πρωτεύουσας υπογράφηκε στην Αθήνα την 25 Σεπτεμ
βρίου 157!· Ειδική Ε'/.ληνο-Ουγγρική Συμφωνία.

2. Με την Συμφωνία αυτή ρυθμίζεται η διαδικασία και 
ο τρόπος πληρωμής της προμήθειας, για λογαριασμό της 
Επιχειρήσεως Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) 200 λεωφο
ρείων Τύπου ΙΚ-260 μαζύ με τα ανταλλακτικά και εξοπλι
σμό συνεργείων συνολικής αξίας δολλαρίων εννέα εκατομ- 
μυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (C.CL. 9.330.000), 
όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. E6/76S2/26.9.1979 
απόφαση των Υπουργούν Βιομηχανίας και Εμπορίου.

3. Για την αποφυγή εκταμιεύσεως ελευθέρου συναλλάγ
ματος αλλά και αναπτύξεως της- εξαγωγής ορισμένων 
προϊόντων ειδικού ενδιαφέροντος (κατά το πρότυπο της 
Ειδικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος-Ουγγαρίας για τα 
πρώτα 300 λεωφορεία) όπως είναι τα καπνά, τα εσπεριδο
ειδή, η σουλτανίνα, τα κλωστοϋφαντουργικά κλπ. η ανω
τέρω» Ειδική Συμφωνία προβλέπει το άνοιναα ειδικού 
υπολογαριασμού συνολικού ύψους S 10.000.000 μέσου του 
οποίου να διακανονισθεί η αξία, μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 
1980, το αργότερο, των εξής προϊόντων, για την κάλυψη 
της αξίας των λεωφορείων.

I. Σταφίδα σουλτανίνα S
2 2. Εσπεροειδή S

3. Κλωστοϋφαντουργικά S
4. Πλαστικά προϊόντα (σουλήνες P.V.C.) $

, \ 5. Βαμβακονήματα και απορρίμματα βαμ. S
6. Βαμβάκι S

2- 7. Ακατέργαστα δέρματα S
8. Σιδηρολαμαρίνες και λευκοσίδηρος S

, 9. Καπνός ποιοτικής κατηγορίας IV S
10. Καπνός ποιοτικής κατηγορίας Till S

Σύνολο S
II. Διάφορα S

• 4. Στη Συμφωυνία έχει προβλεφθεί ότι :
α) Το ποσό των $ 500.000 που έχει συμφωυνηθεί για τα

δέρματα είναι σε χρέωση της ποσοστώσεως που αναγρά
φεται στην ισχύουσα Εμπορική Συμφωνία μεταξύ των 
δύο χωρούν.

β) Άν η συνολική αξία των λεωφορείων των ανταλλα
κτικών και του εξοπλισμού συντηρήσεως (εξυπηρετήσεως) 
είναι ανώτερη ή κατώτερη του ποσού των S 10.000.000 
οί ποσοστούσεις, όλων των προϊόντων του πιο πάνω πίνακα 
θ’ αυξηθούν ή θα μειωθούν ανάλογα και
• *· γ) Η Ουγγρική πλευρά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
επίσης ένα ποσόΔ 1.000.000 για τις αγορές άλλων ελληνικών 
προιόντωυν στη θέση αυτών που έχουν προβλεφθεί στον 
πίνακα της Ειδικής Συμφωνίας με εξαίρεση τα καπνά 
(που δεν μπορούν να μειωθούν σε καμιά περίπτωση) αν 
ενδεχομένως ή για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί ακα
τόρθωτη η εκτέλεση μέχρι 31 Λυγούστου 1980 του όλου 
ή μέρους των εν λόγω ποσοστώσεων.

Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση της προ- 
ηγουμένης συγκαταθέσεως και παροχής εγκρίσεως από της 
Ελληνικές Αρχές και ότι οι εξαγωγές όλων των ανωτέρω 
προϊόντων θα είναι πέραν των παραδοσιακών εξαγωγών 
για τα ίδια προϊόντα που προβλέπονται από το Εμπορικό 
Πρωτόκολλο της 1.0.1970 καθώς και από την Ειδική 
Συμφωνία για τα 300 λεωφορεία) της 16 Μαρτίου 1976.
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Για περισσότερη εξασφάλιση στη Συμφωνία έχει προ- 
βλεφθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο που θα υπάρχει την 
31.12.1980 δεν θα μπορεί, σε καμιά περίπτωση να μετα
φερθεί στον λογαριασμό CLEARING.

.). II πρόκριση του τύπου των λεωφορείων αυτών έγινε 
αφού ς'.ήφΟησαν υπόψη τα εξής :

α) Η προσφερομένη τιμή είναι πρυσηυξημένη κατά 
:ινά λεωφορείο, έναντι της τιμής της προμήθειας των 300 
λεωφορείων κατά το προηγούμενο έτος. Η αύξηση της 
τιμής αυτής κρίθηκε συμφερυυσα δεδομένης της γενικό
τερα; αυξήσεως των τιμών.

β) θα παριιδοΟούν ,-ντός τον Φεβρουάριου 1989 με 
ρυθμό παραδοτέος >0 λ'ωφορε’α αν Ιανουάριο και τα 
υπόλοιπα I.jO τον Φεβρουάειο. Ο χρόνος παραδόσεθ)ς είναι 
ο καλύτερες δυνατός δεδομένου ότι υρίτταται αδυναμία των 
Δυτικογερμανιαών υποερομηύευτών να παραδώτουν ενωρίτε- 
ρα τα επί μέρους συγκροτήματα (κιόώτιο ταχυτήτων, συστή
ματα οϊηγήσεως κλπ.).

γ) Ο προκριθείς τύπος λεωφορείου IKARL’S ΙΚ 260, 
είναι ο ίδιος με τον τύπο των ήδη κυκλοφορούντων 300 
λεωφορείων IKARLS των οποίων η κυκλοφορία κρίνεται 
από την ΕΑΣ ικανοποιητική ως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 1230/13.6.1979 έκθεση της Τεχνικής 2’πηρεσίας της.

6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από Ελληνικής πλευράς
έπιδιώχθήκε κατά τις ενταύθα “διαπραγματεύσεις οι οποίες 
ήταν αρκετά μακροχρόνιες και κατά μεγάλο ποσοστό έγινε 
αποδεκτό από την αντισυμβαλλομένη πλευρά, από την μία 
μεριά η συμπίεση όσο ήταν δυνατό της τιμής των λεωφο
ρείων και από την άλλη η αποδοχή από την Ουγγρική 
πλευρά των Ελληνικών προϊόντων .τα οποία η Ελληνική 
πλευρά επεδίωκε να συμπεριληφθούν στον πίνακα των 
εξακτέων προϊόντων και κυρίως εκείνων που συναντούν 
σημαντικές δυσκολίες διαθέσεως. ' ,

7. Εξ άλλου, δεν πρέπει να παραβλεφΟεί, όπως ήδη 
σημειώσαμε πιο πάνω, οτι οι εν λόγω προσοστώσεις των 
προϊόντων με τα οποία Οα πληρωθούν τα 200 Ουγγρικά 
λεο»φορεία, Οα εκτελεσθούν μέχρι τέλους του 1980, πέρα 
από τις ποσοστούσεις που προβλέπονται από το Ελληνο- 
Ουγγρικό Πρωτόκολλο της 4.6.1976 xat της Ποούτης 
Ειδικής Συμφωνίας με την οποία δημιουργήθηκε ο λογα
ριασμός Λεωφορείων υπ’ αρ. X (300 λεωφορεία).

8. II ανωτέρω Ειδική Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από 
την η ιέρα της υπογραφής της, δηλαδή από την 25 Σεπτεμ-
βρί.υ 1979.

Στην κύρωση της Ειδικής αυτής Συμφωνίας αποσκοπεί 
το υποβαλλόμενο προς ψήφιση σχέδιο Νόμου.

Αθήνα. 20 Ιουνίου 1983.
Οι Υπουργοί 

Εσωτερικών
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΔΟΣ

Εθνικής Οικονομίας
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Οίκον οαικών
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΕλΝΌΣ

Εμπορίου
Γ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ

Συγν.ο ινωνιών 
Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Ειδικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας με τη συνημμένη Τραπεζική Συμφωνία.

Άρθρο Πρώτο.
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

nap. 1 του Συντάγματος η Ειδική Συμφωνία μεταξύ των 
Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρι
κής Λαϊκής Δημοκρατίας με τη συνημμένη σ’ αυτήν Τρα
πεζική Συμφωνία που υπογράφτηκαν στην Λθήνα στις 
25.9.1979. Το κείμενο της Ειδικής Συμφωνίας σε πρωτότυπο 
στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική 
και το κείμενο της Τραπεζικής Συμφωνίας σε πρωτότυπο 
στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση .στην ελληνική 
έχουν ως εξής : . , . .......


