
SPECIAL PROTOCOL
Στο σ/έδιο νόμου «κύρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου 

μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας που 
υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 6 Νοεμ.βρίου 19S0».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Με σκοπό την εξεύρεση τρόπων διακανονισμού των 

υπολοίπων που θα εμφανίζονταν την 31ην Δεκεμβρίου 1983 
στον συμψηφιστικό λογαριασμό κλήριγκ μεταξύ Ε?Λάδας - 
Ρουμανίας, (ημερομηνία λήξεως ισχύος της υπογραφείσης 
την 29 Μαρτίου 1976 Ελληνο - Ρουμανικής Εμπορικής 
Συμφωνίας και της Συμφωνίας Πληρωμών καθώς και του 
από 24 Φεβρουάριου 1979 Εμπορικού Πρωτοκόλλου), υπο
γράφηκε στο Βουκουρέστι στις 6 Νοεμβρίου 1980 Ειδικό 
Πρωτόκολλο που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εκαθαρίσεως 
των ανωτέρω υπολοίπων.

Η κατάργηση του συμψηφιστικού συστήματος πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες Κρατικού Εμπορί
ου, όπως είναι η Ρουμανία, έγινε διότι το σύστημα τούτο 
είναι ασυμβίβαστο προς την Κοινή Εμπορική Πολιτική 
(άρθρα 110 - 116) της Συνθήκης της Ρώμης «περί Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας», την Συμφωνία Προσχω- 
ρήσεως της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες κ.λ.π. 
πρωτογενείς ή παράγωγες διατάξεις του Κοινοτικού Δικαί
ου, που η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει μετά την πραγμα- 
τοποιηθείσα από 1.1.81 ένταξή της στις Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες. ·;

2. Έτσι με βάση τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις 
στο,Ειδικό αυτό Πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις ρυθμί
σεις και διατάξεις που προβλέπονταν στην καταργηθείσα 
Συμφωνία Πληρωμών μεταξύ Ελλάδας - Ρουμανίας έχει 
προβλεφθεί ότι από την 1η Ιανουάριου 1981 οι πληρωμές 
που ανταλλάσσονται μεταξύ της Ελλάδας και Ρουμανίας 
προϊόντων καθώς και (συναφείς πληρωμές που προκύπτουν 
απ' αυτές (άδηλες συναλλαγές κ.λ.π.) θα διενεργούνται πλέ
ον σε ελεύθερα μετατρέψιμα νομίσματα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες στις δύο χώρες διατάξεις περί πληρωμών σε ελεύ
θερο μετατρέψιμο συνάλλαγμα.

3. Παράλληλα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο Ρευστοποιή
σεις μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών συμ- 
φώνήθηκε και υπογράφηκε Ειδικό Τραπεζικό Πρωτόκολ
λο στο οποίο προβλέπονται όλες οι απαραίτητες Τραπεζι
κές ρυθμίσεις σε τρόπο ώστε αφ’ ενός μεν να τακτοποιηθεί 
το κατά την 31.12.1980 διαπιστούμενο υπόλοιπο του τηρου- 
μένου από τις δύο Τράπεζες λογαριασμού κλήριγκ και αφ’ 
ετέρου να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση των πληρωμών 
για τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο 
χωρών.

• ν’ Αθήνα, 3 Ιουνίου 1983
Οι Τπουργοί

Εξωτερικών Εμπορίου
L ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΓΑΟΣ - Γ. ΜΩΡΑ/ΡΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Ειδικού Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δη- 

• μοκρατίας της Ρουμανίας.

■'-··'-· ' Άρθρο πρώτο. A '
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος, το Ειδικό Πρωτόκολλο μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστι
κής Δημοκρατίας της Ρουμανίας που υπογράφηκε στο Βου
κουρέστι στις 6 Νοεμβρίου 1980, του οποίου το' κείμενο σε 
πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
Ελληνική έχει ως εξής : ··' - '■ "· ■ ' ' ,-

Between the Government of the Hellenic Republic and
the Government of the Socialist Republic of Roma
nia
With reference to the termination of the validity pe

riod of the long - term Trade Agreement and Payments 
Agreement of March 29th. 1976, and the Trade Proto
col of February 24, 1979, the Government of the Hel
lenic Republic and the Government of the Socialist Re
public of Romania have agreed as follows :

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

lenic Republic and the Socialist Republic of Romania, 
except those stipulated in articles 3, 4 and 6 herebelow, 
will be effected in free convertible courrencies, in con
formity with the foreign exchange legislation in force 
in the two countries.

Article 2 '

In conformity with the article 8 of the above. Pay
ments Agreement of March 29,1976, the clearing account 
kept by the Bank of Greece and the Bank for .Foreign 
Trade of Romania, will be closed as at December 31,
1980, and the respective Balance, will be confirmed w-
ithin a period of 2 months. . .'A

,'··* Article 3 - .... ·.·*>. ; ■
As of January 1, 1981 and up to February 28, 1981, 

the clearing account will be only eligible for recording 
payments on the strength of contracts already con
cluded prior to December 31, 1980^ within the frame
work of the above mentioned Agreements. '

' . Γ ' V " Article 4 . ■ Λ ”*'*c "v · «..· vt ν* -J ;· :r ..····. ■ ,.r· .... >:u vy
The balance of clearing account, existing on Febru

ary 28, 1981, will be settled by the debtor party ac
cording to Article 8 of the above mentioned Payments 
Agreement, in a period of 6 months, by means of deli
veries of goods, -which will be realized within the fra
mework of the contracts concluded prior to 31st of De
cember, 19S0, or even after the 1st of January 1981.

Thus, all the payments effected by creditor country in 
favour of debitor country for deliveries of goods will 
be settled through the clearing account up to the moment 
of final repayment of the indebtedness.

Article 5 . ' 1„
The Clearing Account will be closed on August 31st,

1981, and the existing balance in the said account, on
the above date will be settled by the debtor Party in 
free convertible currency, acceptable by the creditor 
Party within a period of one month. .. , j

“Σ ’ ’ Article 6 ' . .* .
Payments from contracts providing payment a- 

gainst time settlement, concluded prior to December 
31st 1980, w-ill be made in free convertible currencies, 
after the eigth months liquidation period. . .·.■

Therefore, the time settlement falling due until 31st 
August 1981, arising from contracts concluded .prior 
to December 31st, 1980, will be made through the clea
ring account. - ·; ·■ ; .. . . v-;/,·.·

Article 7
Both Parties will make all possible efforts which will 

contribute to the smooth and proper implementation 
of the provisions of the present Protocol. ■ '


