
Περί κυρώσεο/ς τών. έν Άθήναις τήν 25ην Ιουνίου ‘/ΰ 
άντχλλαγεισών έπιστολών τροποποιουσών τά άρθρα / καί 
8 της εν Πεκίνω ΰπογραφείσης Συμφωνίας ’Εμπορίου καί 
ΙΙ/ηρωμών Ελλάδος - Λαϊκής Κίνας.

77υός τ//»* Βοι·/.ΐ/ΐ’ ίο»· rE/./.i/fo»’

1. Δυνάμει τοϋ άριθ. 10 της εν Οέματι Συμφωνίας ήτις 
έκυρώθη διά τοϋ ΰττ’ άρ·.0. 401 74 X. Διατάγματος δημοσιευ- 
Οέντος εις το ΰπ’ άριθ. 133 ΦΕΚ τεύχος .4 τής 14-3- >4
συνήλθεν έν Άθήναις ή προβλεπομένη έν αύτω Μικτή Επι
τροπή, μετά το πέρας των εργασιών τής όποιας χντηλλάγη- 
σαν έπιστολαί. περί τροποπο ιη σε ως των αρΟριον . και b τής 
έν λόγω συυιοο,/νίχς προ; τον σκοπον ευρυΟμοτερας λειτουρ- 
γιας και αναπτυςεο>ς των μεταευ των ουο χωρων -μ..ορικων 
συναλλαγών.

2. Διά των επιστολών τούτων ηΰξήθη το προβλεπόμενον 
υπό τοϋ άεθοου 7 τής Συιχφωνία; πιστωτικόν περιθώειον-
άπό 8 Ι.ΟΟΟ'.ΟΟΟ εις S 2.000.000.

3. ’Επίσης έρρυθμίσθησχν επί νέας βάσεως αί προϋποθέ
σεις άναπροσαρμογής τοϋ υπολοίπου τοϋ οικείου λ/σμοϋ κλή- 
ριγκ. Διά τής νέας ρυθμίσεως καταργεϊται ή ρήτρα δολλα- 
ρίου-χρυσοϋ καί καΟιεροϋται ή αναπροσαρμογή τοϋ υπολοίπου 
τοϋ λ/σμοϋ κλήριγκ.έφ’ όσον ήθελεν έπισυμβή έπί ώρισμένον 
γρόνον μεταβολή τής ισοτιμίας τοϋ δολλαρίου έναντι-τής τιμής 
τοϋ μέσου όρου τριών κυρίων ευρωπαϊκών νομισμάτων (γαλ
λικού φράγκου, ελβετικού φράγκου καί γερμανικού μάρκου) 
πέραν ώρισμένου ποσοστού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚηΕΣΙΣ 4. Γήν κύρωσιν τών ώς άνω επιστολών σκοπεί τό υποβαλ
λόμενου πρός κύρωσιν Σ/έδιον Νόμου.

Έν Άθήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1976

Ui *ϊπουργοί S- ^ “2. °] 
Ειωτεεικών · Έυποριου

Δ. ΜΓΙΙΤΣΙΟΣ I. ΗΛΡΗΙΤΣΙίΠΊΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ NO.MUV
Περί κυρώσεως τών έν Άθήναις τήν 25ην ’Ιουνίου 11*76 

άνταλλαγεισών έπιστολών τροποποιουσών τά άρθρα 7 καί 
8 τής έν ΓΙεκίνω ΰπογραφείσης τήν 23ην Μαίου 1973 Συυι- 
φωνίας ’Εμπορίου καί Πληρο/μών ’Ελλάδος-Λ αϊκής Δη
μοκρατίας Κίνας.

Άρθρου Πρώτον.
Κυροϋ·/ται καί έχουν ΐσχΰν νόμου, αί έν Άθήναις τήν 2δην 

Ιουνίου 19/6 χντχλλαγεΐσαι έπιστολαί δι’ ών τροποποιούν
ται τά άρθρα 7 καί 8 τής έν Πεκίνο/ τήν 23ην Μαίου 1973 
ΰπογραφείσης μετχςΰ τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί 
τής Λαϊκής Δημοκρατίας^Κίνας Συμφωνίας ’Εμπορίου καί 
Πληρωμών καί τών όποιων τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις 
τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνι
κήν έχουν ώς έπονται:


