
ΕίΣΗ ΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Έπί τού σχεδίου, νόμου «περί κυρώσεως της άπό 23 ’Ιου
λίου 1981 Συμβάσεωε υ,εταεύ τού Ελληνικού Δηειοσίου 

' καί Εταιρείας l.W.S. NOMINEE COMPAN V LTD.».

Ποός ι!/ Bot '/.η τώι· Έ).λψ·(

1. Τήν 23 ’Ιουλίου 1981 ύπεγράφη στήν ’Αθήνα Σύμβα- 
σις μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, έκπροσωπουμένου 
ύπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί Κοινω
νικών * Γπηοεσιών καί τής έν Λονδίνω έδρευούσης έταιεείας 
ύπό τήν επωνυμία l.W.S. NOMINEE COMPANY LTD., 
διά τής όποιας παρατείνεται ή ισχύς τής άττό 1.12.1909 
συμβάσεως μεταξύ τών ιδίων Συμβαλλο μένουν!

2. Σκοπός τής Συμβάσεως αυτής είναι ή παράταση τής 
αρχικής συμβάσεως τής 1.12.1969 για μία είσέτι 5ετία 
καί ή εισαγωγή κεφαλαίων ποσού τουλάχιστο 1.500.000 
δολλαρίων Η ΓΙΑ υπό τής ανωτέρω Εταιρείας στην Ελ
λάδα προς το σκοπό διαφημίσεως ελληνικών προϊόντων 
έξ ερίου.

3. Είδικώτερα ή ύπό κύρωσ.ν σύμβασις προβλέπει :
α) Τήν εισαγωγή, κατά τήν διάρκεια τής πενταετούς

προθεσμίας^ παρατάσεως τής. άπό 1.1.2,1969 συμβάσεως_ 
μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Εταιρείας, 
πρόσθετου ποσού, άνευ δικαιώματος έπανεξαγωγής, ενός 
καί ήμίσεος εκατομμυρίου δολλαρίων ΗIIA ($ 1.500.000) 
τουλάχιστο, εις συνάλλαγμα έπί Νέας Ύόρκης ή το ισά
ξιον εις έτερον συνάλλαγμα έκ τών γενομένων δεκτών ύπό 
νής Τραπέζης της Ελλάδος. - : · .

- .Τό ελάχιστο ποσό τού έτησίως εΐσαγομένου συναλλά- 
γματος καθορίζεται είε τριακόσιεε χιλιάδες δολλάοια Η1ΙΑ 
($300.000). < ,. τ //Α .χίεε... V..v. . ‘.i,·. /.

β) Τήν υποχρέωση χρησιμοποιήσεως ύπό τής Έτάιρείάς 
ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δολλαρίων ΗΠΑ 
($750.000) τουλάχιστο, ήδ.ιή , την ένγένεί διαφήμιση ' ελ
ληνικών προϊόντων έξ· έρίου. , ·; , , , Υ , '
: γ) Οί διατάξεις τής Συμβάσεως τής 1.12.1969j ή οποία 
κυρώθηκε διά τού Νομοθετικού διατάγματος ΰπ’ άριθμ. 
756/18 Δεκεμβρίου 1970, παραμένουν έν ίσχύι εκτός άπό 

•’τις διατάξεις περί απαλλαγής πάσης φύσεως φόρων καί 
τελών,' οί όποιες τροποποιήθηκαν'μέ τη νέα σύμβαση ' τής 
23 ’Ιουλίου 1981 καί δεν περιλαμβάνουν τον ΦΚΕ. Έπομέ- 

-νως ή Εταιρεία θά ύποχρεούται στή καταβολή αύτού.'
^ Λ,» ΤΙ' ' ~ ' V .. , w » *'δ) Η ισχύς του κυρωτικού νομού αρχεται απο την ημε-

Περί κυρώσεως τής άπό 23.7.19S1 Συμβάσεως μετά 
τού Ελληνικού Δημοσίου καί τήε έν Αονδίνω έδεευούο 
Εταιρείας l.W.S. NOMINEE COMPANY L.T. D.

“Αρθρο πρώτο.

Κυρούται καί έχει ΐσχύν νόμου ή άπό 23ης ’Ιουλίου 19. 
Σύμβασις μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τή έν Α ο 
δίνω έδρευούσης εταιρείας l.W.S. NOMINEE COMPAN 
LI D., τής οποίας το κείμενο έχει ώς ακολούθους :

ΣΓ.ΜΙΰΑΣΙΣ

11 αρατάσεως τής άπό 1.12.1969 συμβάσεως μεταξύ τ 
Ελληνικού Δημοσίου καί τήε Έταιοείας l.W.S. ΝΌΜ 
ΝΕΕ COMPANY LTD. · .

’Εν Άθήναις σήμερον τήν 23ην τού μηνός ’Ιουλίου τ 
έτους 19S1 μεταξύ άφ’ ενός τού Ελληνικού Δημοσίου έ 
προσωπουμένου ύπό τού Υπουργού Άναπληρωτού Συντ 
νισμού κ. ’Ιωάννη Παλαιοκράσσα, τού Υπουργού Οίκον 
μικών κ. Μιλτιάδου “Εβερτ καί τού Υπουργού Κοινωνικά 
Υπηρεσιών κ. Σπόρου Δοξιάδη, κατοίκων ’Αθηνών καί ά 
έτέρου.. τής Εταιρείας L\V.S._ .NOMINEE COMPAN 
LTD. (WOOL HOUSE.CARLTON GARDENS, LO!
DON S.W.l) έκπροσωπουμένης ύπό τού Δ/ντού τού Ύπ 
καταστήματος της τών ' ’Αθηνών κ. Ίωάννου Σταυρίδ 
κατοίκου ’Αθηνών (Σολωμού 59) συμφωνούνται καί γίνο 
ται δεκτά τά ακόλουθα

“Αρθρον 1.

1. Ή έν άρθρω 5 προθεσμία τής άπό 1.12.1969 συμ.β

ροαηνία λήξεως .τής ’Αρχικής Συμβάσεως, ήτοι άπό τή\
19.12.19S0. ·' ‘Λν.· ΟΑ(Έ

4. Τά οφέλη πού αναμένεται νά προκόψουν γιά τήν εθνική 
Οικονομία άπό τήν έφαρμογή τής Συμβάσεως αύτής είναι :

α) Ή εισαγωγή κεφαλαίων έντός τής 5ετίάς είς'συνάλ- 
λαγμα ύψους $ 1.500.000 τουλάχιστο, μέρος τών όποιων 
θά διατεθεί γιά τή διαφήμιση ελληνικών/προϊόντων έξ 
ερίου καί μέρος γιά τήν' κάλυψη διοικητικών δαπανών τής 
λειτουργίας τού'γραφείου1'τής ΓραμματείαςνΜαλλισΟ^ στήν 

.'’Αθήνα. ’' υ···ω-.■■ ...; 'irr x iv'-cr':
··· β) *Η περαιτέρω προώθηση'καί βελτίωση τής ποιότητος 
καί τής. τυποποίήσεως τών- ελληνικών προϊόντων έξ έρίου 
πού παράγονται προς όφελος καί τών Ελλήνων καταναλω
τών. ’ - · · -. · τ··ν.<: ρ : · :«·-..·χε:--
-, γ) 'Η ενίσχυση καί περαιτέρω προώθηση τών έξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων έξ έρίου μέ τό παγκοσμίως γνωστό 
Σήμα τού Μαλλιού « WOOL - MARK» στις διεθνείς άγορές.

5. Θέτοντας αύτά ύπ’ όψη σας, εΐσηγοόμεθα τήν έγκριση
τού ύποβαλλόμενού σχεδίου νόμου. _ .,· ■ '

«'*'"·■ ···'- * ·" ’Αθήνα 20 Μαιου 1982 ·.. r.w·.· »■·

. . Ά ■ Οί .’ Γπουργοί ' . /
'■ ·'-■■ Οικονομικών’."'

·'·■;■■■ MAN. ΔΙΈΊΤΑΚΙΙΣ
ν Συντονισμού
All. ΛΑΖΑΡΙ1Σ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΌΣ

ανωτέρω Εταιρείας έν Έλλάδι προς τον σκοπόν διαφημ 
σεως ελληνικών προϊόντων έξ έρίου», παρατείνεται έπί μί: 
είσέτι πενταετίαν, άπό .τής λήξεώς της. ...

.2. Ή συμβαλλομένη Εταιρεία l.W.S. NOMINEE C05 
PANY LTD., αναλαμβάνει! τήν ύποχρέωσίν όπως, κχ- 
τήν διάρκειαν τής πενταετούς προθεσμίας παρατάσεους τ. 
άπό 1.12.1969 συμβάσεως τού Έ/Αηνικόύ Δημοσίου κ 
αύτής/ εισαγάγει εις τήν1 Ελλάδα, έντός τών κατωτέρ 
όριζομένων προθεσμιών, άνευ' δικαιώματος έπανεξαγωγή 
πρόσθετον ποσόν ένός καί ήμίσεος ' έκάτομμυρίου ( 
1.500.000) δολλαρίων ΙΙ.Π.Α. εις συνάλλαγμα έπί Νέ: 
Ί’όρκης'ή τό ισάξιον εις έτερον συνάλλαγμά έκ τών γεν· 

"μένών δεκτών ύπό "τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Έκ τ< 
'ώς άνω προσθέτου ποσού, Οέλ.ει χρησιμοποιηθεί ύπό τ 
/Εταιρείας κατά τήν διάρκειαν τής πενταετούς πρόθεσμί: 
παρατάσεως' τής αρχικής συμβάσεως, ποσόν έπτακοσίι 

Έεν'τήκοντα χιλιάδων δολλαρίων Η I I .ί ($ 750.000) τουλ.: 
“χιστό, .διά τήν έν γένει διαφήμισιν ' ελληνικών προΐόντο 
ές εοιου. · ' , ..· ‘
: 3../ΓΙ κατά τήν προηγουμένην. παράγραφον εισάγω*
συναλλάγματος πραγματοποιείται έφ’ άπαξ κατά τήν ένα 
ξιν ισχύος τής παροόσης συμβάσεως ή δύναται νά πραγματ 
ποιείται καί τμηματικώς, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δέ- 
αύτη νά συντελ-εσθει κατά ποσόν τριακοσίων χιλιάδων δο! 
λαρίων Η ΓΙΑ ($ 300.000) τουλάχιστο, κατ’ έτος.

4. Αί έν άρθρω 2 τής άρχικής συμβάσεως προβλ.επόμεν,
άπαλλαγαί φόρου καί λοιπών επιβαρύνσεων δέν περιλαμβι 
νουν τον φόρον κύκλου έργασιών. -

5. Κατά τά λ.οιπά ισχύουν οι διατάξεις τής άπό 1.1 
1969 άρχικής συμβάσεως, κυρωθείσης διά τού Ν.Δ. 75ι

-Ί970 καί έφόσον αύτχι δέν άντίκεινται πρός τάς σχετικά 
διατάξεις τού Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, ώς έκε 
στοτε αύται ισχύουν. ■ " ·· · ··

Μ/?·ϊ· .· . :“Αρθρον 2. - ν ·. ··..·* -·Τ

" ”Ή παρούσα' συνετάγη εις δύο ..ά-υτίτυπα ύπογραφίέντ


