ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
«Π'.:: αυρώαεως εών έν Τιράνοις την 21ην Μαΐου 1976 ΰπογραφεΐϊών μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας
1. Εμπορικής Συμφωνίας 2. Συμφωνίας Πληρωμών καί
3. Πρωτοκόλλου εμπορικών ανταλλαγών ί:ά τό έτος 1976».
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Ποος τον σκοττόν τής εύρύθμου συνεχίσεως των εμπορικών
ημών συναλλαγών μετά τής ’Αλβανίας, τήν 21ην Μαΐου
1976, ΰττεγράφησαν εις Τίρανα Εμπορική Συμφωνία, Συμ
φωνία Πληρωμών πενταετούς ισχύος ήτοι άπό 1.1.197631.12.1980, ώς καί Πρωτοκολλάν εμπορικών ανταλλαγών
διά το πρώτον έτος ισχύος τής Συμφωνίας.
Ή εμπορική Συμφωνία περιλαμβάνει βασικές ίιατάξεις
περί των όρων ΰφ’ οΰς *$ά ϊιενεργώνται αι έκατερω-Sev εμπο
ρικά! άνταλλαγαί.
Ή Συμφωνία Πληρωμών ρυθμίζει τον τρόπον δεενεργείας τών πληρωμών, προβλέπει δέ όπως αί εκατέρωθεν
πληρωμαί αί άπορρέουσαι έκ τών εμπορικών συναλλαγών,
όιενεργώνται μέσω συμψηφιστικοϋ λογαριασμού (κλήριγκ).
Άμφότεραι αί ώς άνω Συμφωνία·, τίθενται έν ΐσχύι προσωρινώς άπό τής υπογραφής των καί όριστικώς άπό τής
κυρώσεώς των ύπό τών άρμοδίων οργάνων έκατέρας τών
χωρών, μέ άναδραμικήν ΐσχύν άπό 1 ’Ιανουάριου 1976.___
Τό Πρωτόκολλον εμπορικών άνταλλαγών όπερ άποτελεΐ
άναπόσπαστον μέρος τής Εμπορικής Συμφωνίας περιλαμβά
νει τάς ποσοστώσεις τών άνταλλφκτέων προϊόντων διά τό
τό πρώτον έτος τής Συμφωνίας, ήτοι διά τό 1976.

Αί ώς άνω ύπό κύρωσιν Συμφωνίαι καί τό Πρωτόκολ
λον συνήφθησαν εις άντικατάστασιν τών άπό 13ην Νομεβρίου 1972 ύπογραφεισών Εμπορικών Συμφωνιών καί
Πρωτοκόλλου.
’Εν Άθήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1976
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Οί Υπουργοί
’Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Έαπορίου
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεώς τών έν Τιράνοις την 21ην Μαίου 1976
ύπογραφεισών μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής ’Αλβα
νίας 1. Εμπορικής Συμφωνίας 2. Συμφωνίας Πληρω
μών καί 3. Πρωτοκόλλου έμπορικών άνταλλαγών διά
τό έτος 1976.
"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋνται καί έχουν ΐσχύν νόμου αί έν Τιράνοις τήν 21ην
Μ αίου 1976 ύπογραφεΐσαι μεταξύ τών Κυβερνήσεων της
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής
’Αλβανίας 1. Εμπορική Συμφωνία 2.. Συμφωνία Πληρω
μών καί 3. Πρωτόκολλον έμπορικών άνταλλαγών διά τό
έτος 1976 μετά τών συνημμένων αύτώ Α' καί Β' Πινάκων
τών όποιων τά κείμενα έν πρωτοτύπω εις τήν Ελληνικήν
γλώσσαν έχουν ώς έπονται :
"
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