
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ SPECIAL PROTOCOL

I Για τη κύρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που υπογράφηκε στην Αθή
να στις 23 Σεπτεμβρίου 19S0.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Για το σκοπό να εξευρεθεί τρόπος διακανονισμού των 

.'•υπολοίπων που θα εμφανίζονταν την 31ην Δεκεμβρίου 1980 
,'.στον συμψηφιστικό λογ/σμό (κλήριγκ) μεταξύ Ελλάδας - 
{Ουγγαρίας, ημερομηνία λήξεως ισχύος της υπογραφείσης 
την 5ην Ιουνίου 1954 Ελληνοουγγρικής Εμπορικής Συμφω

νίας της από 28 Ιανουάριου 1966 Συμφωνίας Πληρωμών 
και του από 4 Ιουνίου 1976 Εμπορικού Πρωτοκόλλου, υπο- 
ιγράφηκε στην Αθήνα την 23ην Σεπτεμβρίου 1980 Ειδικό 
'Πρωτόκολλο που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εκκαθαρίσεως 
των εν λόγω υπολοίπων.

Η κατάργηση του συμψηφιστικού συστήματος πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες Κρατικού Εμπορίου 

-όπως είναι η Ουγγαρία, επήλθε διότι το σύστημα τούτο εί
ναι ασυμβίβαστο προς τη Κοινή Εμπορική Πολιτική (άρίρα 
•110 -116) της ΣίΓ.Άήκης της Ρώμης «περί Ευρωπαϊκής Οι- 
"χονομικής Κοινότητες», της Συμφωνίας Προτχωρή-εως της 

Υΐχώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και λοιπές πρωτογε- 
'νεις ή παραγωγές ϊιατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, που η
• Ελλάς οφείλει να εφαρμόσει μετά τη πραγματοποίησε ίσα από 
•1.1.81 ένταξή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. ·

2. Έτσι με βάση τις ανωτέρω συμβατικές' δεσμεύσεις 
στο Ειδικό αυτό Πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις

•και διατάξεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πληρωμών 
■{μεταξύ Ελλ.άδας και Ουγγαρίας που καταογήθηκε, έχει προ- 
ί βλεφθεί ότι από 1 Ιανουάριου 1981 οι πληρωμές των ανταλ.- 
{-λασσομένων μεταξύ της Ελ.λάδας και Ουγγαρίας προϊόντων
• καθώς και συναφείς πληρωμές που προκύπτουν απ' αυτές 
{■(άδηλες συναλλαγές κ.λ.π.) θα διενεργούνται πιά σε ελ,εύ- 
ίθερα μετατρέψιμα νομίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
-.στις δύο χώρες διατάξεις περί πληρωμών σε ελεύθερο μετα- 
,τρέψιμο συνάλλαγμα.

3. Παράλληλα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο Ρευστοποίη- 
:,σης μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών συμ-
φωνήθηκε και υπογράφτηκε Ειδικό Τραπεζικό Πρωτόκολ- 

. λο στο οποίο προβλέπονται όλες οι απαραίτητες Τραπεζικές 
'ρυθμίσεις σε τρόπο ώστε αφ’ ενός μεν να τακτοποιηθεί το 
κατά την 31.12.1980 διαπιστούμενο υπόλοιπο λογαριασμού 
κλήριγκ, που τηρείται από τις δύο Τράπεζες και αφ' ετέρου 
να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πληρωμών για τις 
ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο χωρών.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1983 
Οι Υπουργοί

Εξωτεοικών Εμπορίου
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Ειδικού Πρωτοκόλ.λ.ου μεταξύ των Κυβερνήσεων 

της Ελλ.ηνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας.

'Αρθρο πρώτο. ._ -
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ· 

1 του Συντάγματος τυ Ειδικό Πρωτόκολλο μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δη
μοκρατίας της Ουγγαρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 
23 Σεπτεμβρίου 19S0 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική 
έχει ως εξής : .

Between the Goverment of the Hellenic Republic and 
the Goverment of the Hungarian Peoples Republic. 

With reference to the termintion of the validity period 
of the Trade Agreement of June 5,1954, the payments 
Agreement of January 28, 1966, and the Trade Protocol 
of june 4,1976. the Goverment of the Hellenic Republic 
and the Goverment of the Hungarian People’sRepublic 
have agreed as follows :

Article 1
As of January 1, 1981, all paymente between the Hel

lenic Republic and the Hungarian people’s Republic, 
except those stipulated in Articles 3, 4 and 6 herebelow 
shall be effected in free convertible currencies mutually 
by both parties. · .

Article 2
In conformity with the Article 9 of the above pay

ments Agreements of January 28, 1966, the Clearing 
Account Kept by the Bank of Greece and the Hungarian 
Foreign Trade Bank Ltd., shall be closed at 31 De
cember 1980 and the respective balance shall be confir
med within a period of 2 months.

• — Article 3 . ._.· 4 J
As of January 1, 1981, and up to June 30, 1981, the Clea--1 
ring Account shall be only eligible for recording pay-; 
ments, on the strength of contracts already concluded,, 
or Letters of Credit opened or export approvals gran- , 
ted by the Competent Authorities of the two Countries’ 
prior to December 31,1980, within the framework of the 
above mentioned Agreements. v ' · »'·■' ··-

■ '' ' ή* . Article 4 .· . ': .· A. . .. ·;"ζ
The balance shown in the Clearing Account on December. j 
31 st 1980, wnich is kept in accordance with the above 
mentioned Trade and payments Agreements, shall be 
settled by the debtor party, in accordance with the 
Article 9 within a period of 6 months from the expiration 
of the validity period cf the said Agre ment, by meansof 
de liveries of goods. . ... ·.· i. ,·'ή -■·'·. -- ·

Article 5 ' ' '
The Clearing Account shall be closed on June 30, 1981' 

and the existing balance in the said account on the above^ 
date shall be settled by the debtor party in free con-' 
vertible US S within a month ,as is stipulated by Article 
9 of thre payments Agreement]

'· ■' . Article 6 ■ ■■·.
Payments of Contracts, providing payment against tiJ 

me settlement or against presentation of shipping do-’ 
cuments, concluded prior to December 31st, 1989, shall 
be made in free convertible US $ after the six months . 
liyuidation period. 1

Article 7
In case that on December 31, 1980, from the implemen 

tation of the Special Agreements of 13 March 1978 and 
25 September 19"9, between the Hellenic Republic and 
the Hungarian people’s Republic, concerning the pro*- 
curement of 500 autobuses in total, there still remain 
balances in the Soecial Autobus Accounts No 1 or No 2 
these balances will automatically be transferred under 
valu 31 Decebeer 1980, to the regular Clearing Account 
between Greece and shall bn liquidated as the said ac
count is provided for by this protocol.

Article 8 ‘
Both parties shall make ail possible efforts which will 

contribute to the smooth and proper implementation of 
the provisions of the present protocol. . . 1 \ \

. Any problem arising from the application of the abo
ve terms and provisions shall be solved by mutual con
sultations of the two contracting parties.


