
ί·.’—ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ- σχέί νόιμ:υ «Για χύρωση της οκρό 29/10/87 σΰμδασης
_μ*τβξό του Ελληνεχοι: Δημοσίου χαι της Εταιρίας TWS
NOMINEE COMPANT LTD».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1 Στις 29/10 1987 τρογρακρτηχί στην Αδήνα Σόμόαση 
μεταιξύ ακτ’ ενός του Ελλη; ιχθύ Δημοσίου. εχτ-ροσωτούαενου 
ατό τους Υτεοργούς Εδνρχής Οικονομίας, Οιχονομιχών χαι 
Tsetse. Πίόνοιασ χχ: Κοινωνικών Ασοαλίσεων χα; a®’ ετε. 
:ου ττ-ς εδοεύευσας στ: Λονδίνο. εταιρίας IWS NOMINEE 
COMPANY LTD. με την αζοία τα:ττείνετα: εχ νέου η 
::γύς -της ατό 1.12.1960 σύμόασης μεταξύ των ίδιων Συα- 
Ε αλλομένων.

2. Σχοτός ττ.ς σύεεδασης χυτός είναι η νέα ταε άταση της 
αρχιχέ)ς σύμΈαστς της 1.12.1969 για χία αχόαη ΙΟετία ατό 
τη λήξη της τρε-ηγουμενης ταιράτασ-ής της. του είχε χυρωδεί 
με το Ν. 1328/16.2 83 χα: η εισσ-'ω-'έ -/.ε-ςαλαίων τ:σού 
τουλάχιστον 5.000.000 δολαρίων ΗΠΑ σε συνάλλαγμα οττό 
την ταρατάνο, Εταιρεία στη; Ελλάϊα as σχοτό τη ριασήμιστ 
ΐλ ληνιχω; τρσοντων ζτό μαλλί.

ο. ΒΑιχοτε::. η τ.ρτ: χύρωση σύαΕαση τροΕλέ-τει:

σ' Trv ε-σα—ωγή. ν.ατα ττ, ριάρ-’ν-τ τ-- ·»»»- :»■·■»—υς 
τρο-δεσμίας ταρά. Λης της ατό 5.1-.1969 σόμΕζσης μεταξύ 
του Ελληνικού Δη: οσίου χαι τη»ς Εταιρίας, ταόσδετου τοσοό. 
χωρίς το: διτβιωχα ετανεξογωγής, τουλάχιστο τέντε εχατομ- 
χυρ.ω; δολαρίων ΗΠΑ (8 5-000.000). σε συνάλλαγμα Νέας 
Τόρχης ή ο ·τάξτε άλλο συνάλλαγχα ατό χυτά του γίνο
νται δεχτά άτό την -Τροτέζα της Ελλάδος. Το ·ελάχιστο τοσό 
συννλλάγματος του -δα εισάγετα: χαδε γοόνο χαδορίζεται σε 
τενταχιήτιες χιλάδ-ες δολάρια ΗΠΑ (500.000 δολ.)-. .·"'

ί; Την υτσχρύωση της Εταιρείας νζ χρησιμοποιήσει τοσό· 
τουλάχιστον ού.τ εν.αττχχυρίων τεντακτστων χιλιάρων δολα
ρίων'ΗΠΑ (2.500.000 δολ.) -για τη δεαρτμεση χαι τροώ-δη·- 
οη -ιενιχΛ,τερα ελληνικών προϊόντων ατό μαλλί./..—

τΚΟι ϊιατιάξεις τηςΓ^ΣμΔαοης της ίιΐ2.1969 του'χορώ- 
δηχε' με ..το Νομυδετρχό διάταγμα 706/18 ΛεχεμΕρίου 1970 
παραμένουν σε ισχύ, εκτός -αϊτό τις διατάξεις για απαλλαγή 
ατό σόρσυς-χαι τέλη οι οποίες σοοτοτοιή-δηχαν αε, τη νέα ατό 
29.16/ 987 σύχδχση χαι τροδλέτουν αταλ/χτγή α-ταχλεεττιχά 
χ.α: μόνο-χατά, το αγ/ελεόσηχο όχι δε χαι ζτό το Φόιρο Προστ - 
-δβμενης Αξιος ούτε ριτό οτοιαίδτ-τοσε άλλη οτι βάθυνση. εισφο
ρά. ςόρο ή *τβλο'ς του τροΕλέτονται η -5α τρσΕλεσδούν τυχόν 
στ: μέλλον ατο τήν Εΰ.λη/ιχ.ή Νοχρ-δεσία.

:) Ο ν.νρωτιχός νοιεο; ισχύει ατό τη; ημερομηνία λήξεως 
της τρωτής τ::άΰΟυης της Αρ'/’-νης ΣόχΕασες. δηλ. ατό τις
19.J2.85.

4. Τα έλη του ανυυrvip?· να -ρ-ν.νδουν ->ί- ττ·< Ευνιρ.ή
Οιρυ/υοτμία.ατό τη. eeαρμογή της ΣύμΕατης χυτής είναιr

α) Η εισαγωγή μέσα σε uia ϊεχαετια χεραλαίων σε συνάλ
λαγμα ύψους ττυλώχίστα; 5.00Q.OOO. ϊολαρίων μέρος των ο- 
τσίων -5ια ϊιατε-δε! για τη ϊυσε-ήμιση ΕΙλληνιχών Προϊό- 
ντων ατό ααΰ.λί χαι το υτόλοιτο για την χχάλοψη όιοιχητι- 
χών ίατατνών της λειτουργίας του γρατειου της Ρραμματειας 
Μαλΰ.ιού στην Α-5ηνα.

^ *,) Η τροώδηση χαι Ειελτίωκτη της ποιότητας χαι της τστο- 
τοίητης των ελλη. χών προϊόντων ατό μαλλί του ταράγοντα: 
για ωσελεια ν.α: των Ελλήνων χαταναλωτών.

■γ) Η ενίσχυυ η ’ίαι -τροώδηση των εξαγωγών ελληνιχώι 
τροϊόντων ατό μαλ/.ί με το ταγχόομια γ/ωστό Σήμα του Μαλ
λιού «WOOL — ΜΑΡΚ»-στις ίιε-δνείς αγοράς.

j θέτοντας '.a napατχ/ι. υτόψη μας. εισττγούμα-δ-α τη» 
έγχρ στ του σχ-ΰίου νόμου του σας υτοέάλλοομε.
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Οι Ττουργο:
Εδνωοής Οιχο-υμιας Ο’.χονςμιχων

Π. ΡΟΤλΕΕλνίΔ.ΓΗΣ ΔΗΜ ΤΣΟΒΟΛ,λΣ

Τγείας. Πρσνοιας, .χαι Κοινωνιχών Ασοαλισεων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ NOMDT

Για χΰρωση της αττό 29/10/1987 συμόάσεως .χεταξί του
Ελλτνιχού Δτ-υοσίου χαι τ ττ Αρευουτυς στο Λονρίνς Ε
ταιρίας I.W.S. NOMINEE COMP ANT LTD.

' Αρυδςς τρώτε

Κυρώνεται χαι έχει ισχύ νόμου η ατό 29/10/1987. 
Σύαίαση μεταξύ του Ε/Αηνιχετύ Α-ηχοσίαυ χαι της εόοευουσας 
στο Λονοίνο Εταιρίας I.W.S. NOMINEE COMPANT 
LTD. της οτοίας το -/.ετμενο έχε: -ως εξής:

ΣΤΙΜΒΑΣΗ

Νέας ταρατάσεως της ατό 1.12^1969 συμίάσεως μεταξύ 
του ‘Ελληνιχού Δημοσίου χαι της Εταιρίας T.W.S. NOMI
NEE COMPANT LTD„ .. .

Στην Λ-Vrv* -έχε:: -σς 29.10.1987 μεταξύ αο” ενός-τ- ,
Ελληνιχού Δημοσίου, εχτροσωττοάμενου .ατό τους ” Ττουρ_γούς 
Εδνιχτγς Οσχονομία^ χ. Π. Ρουμελιώτη. Οιχονομιχών χ. Ar- 
•μήτρη Τσοδόλα χαι Τγείας,^Πρόνοια» χαι Κοενωνιχών Airca- 
λίσεων χ. Γιάνντ Φλώεο. χατοίχους Αδένα: χαι ας ετέ:ο- 
της Εταιρίας LW.SMNOMINEE ”CO\EPANT LTD. ε- 
ϊεεύσυσας pro Λονδίνο fWOOL :HOUSE — CARLTON 
GARDENS-—LONDON S.W.L) χαι εχτροβωτούμενης ατό 

'το Λ*οδυντή του Ττοχαταστήματός της'στην Αιδήνα χ: Αλέ- 
ξχ/ipo Ησυχέότ,. χάτρϊχο Αδήνας (Πανόρμου 119) συμςν-ινό- 
δηχαν χαι έγιναν :ε-/.τά··:μι-»ό}.ου-λα

- -λΑ^δρΟ- L;~

1. Η τροδεσμία της τρώσης ταραγράσου του άρδρου 5 ττ: 
ατό 1 12.1969 συχίάσεως του Ε/.λην·χού Δηχ:σίου χαι της 
Εταιρίας I.W.S. NOMINEE COMPANT LTD. του χυρώ- 
δη/.ε ν: τ: ν.:. 756/1970. -ότώ: η τρο-δεσχία αυτή ταρατά- 
δηχε ux -τηχ ατό 23.7.1981 σύμόβση των ίϊ-ων μερών;.του 
χυαώδηχε χε τ: ν. 1328/1983. ταρατενετα: τάλι γ·σ μ;α 
■ϊεχαετια ατό τη; τελευταία λήξη Της, δηλαδή ατό τις 19.
12.1985. .....

2. Η συμΕα/Αόμενη Εταιρία I.W.S. 'ΝΟΜ3ΝΕ-Ε CO
MPANT LTD αναλαχΕρρει- την ευτοχρέωση. χστά τη διάρ
κεια-’της νέας: ϊεχαετούς τροδεομίας ταρ/τάσχως της ατα 
1.12.1969'συμδάσεώς της με το Ελληνχό ΑημόσΓΟ.-/σ εισα
γάγει στη;. Ελλάδα, μέσα στις ειδιχότεαες τροδεσμίες του 
ορίζονται τϊο χατίω, χόμίς,ΑιχαίωμαΓεχάνιξαγωγής, τρόσδε- 
τ: σ.νολιχ·· τ:σό τουλτχιστο·’*-:·.·τε' εχατ:χχ·υ:·:ων Ϊςλϊί:*·:·<
ΗΠΑ '5.000.000· σε συ-/άλλαγχα ετ! Νέας Τόρχ.ης ή 
τς ισάξ χ σε άλλο συνάλλαγμα ατ’ συτά ταυ γίνονται δεχτά 
ατό την Τράτεζα της Ελλάδος. Ατό το ταρατάνω τρόσδετο 
τοσό δα χρησμοτοιηδεό.ατό'-την 'ΕΚαιμία, χατά τη διάρχε α 
της νέας ϊεχαετούς τροδεομίας ταρατάσεως της αρχιχής 
συχΕάσεως. τοσό τουλάχιστον δύο εχατομμάοίων τενταχτσιων 
χιλιάδων δολαρίων ΗΠ.Α (2.500-000 δολαρίων:. για Τη 
.-ϊιαρήμιση χαι τ:οώ-δηση■ -γενιχότερ.α Ελληνικών τροϊόντων 
"ατό μαλλί σε-όλη την Εττυράτεια., Το υτόλοιτο ατά το τιο


