
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ποός προώθησιν της διαδικασίας νομοθετικής κυρώσεως 
τής έν Άθήναις την 21.7.1978 ύπογραφείσης Συμφωνίας 
«περ'ι ένός οικοπέδου διά το Γερμανικόν Πραξενεΐον εις 
Θεσσαλονίκην».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τό έτος 1960 άπηλλοτριώθη διά την έκτέλεσιν .τής παρα

λιακής λεωφόρου τής Θεσσαλονίκης τό ακίνητον τοϋ Γερ
μανικού Προξενείου, όπως καί τμήμα τοϋ οικοπέδου τής 
Γερμανικής Σχολής. .

'Ως άποζημίωσις τής ανωτέρω άπαλλοτριώσεως κατετέθη 
ύπό τοϋ Λήμου Θεσσαλονίκης τό ποσόν των 2.609.210 
δραχμών εις τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων 
υπέρ τοϋ Γερμανικοΰ Δημοσίου.

Τό 1961 έδόθη ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ύπό- 
σχεσις ότι εις αντάλλαγμα τοϋ άπαλλοτριωθέντος θά τίαρε- 
χωρεΐτο οίκόττεδον διά τήν άνέγερσιν έπ’ αύτοϋ Γερμανικοΰ 
Προξενείου. ΔΓ ειδικών Πράξεων τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου τών ετών 1972, 1974 καί 1976 έρρυθμίσθησαν διά
φορα οικονομικά θέματα διά την παραχώρησιν οικοπέδου 
εις τό Γερμανικόν Δημόσιον, έλ.εύθερον παντός βάρους.

Τελικώς την 21 ’Ιουλίου 1978 ύπεγράφη ή Συμφωνία 
παραχωρήσεων τοϋ~ οικοπέδου, ύπό τοϋ 'Υπουργού Έξωτε- 
ρικών έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τοϋ 
Επιτετραμμένου τής έν Άθήναις Πρεσβείας τής 'Ομοσπον
διακής Γερμανίας, έκ μέρους τοϋ Γερμανικοΰ Δημοσίου. 
'Η υπογραφή τής Συμφωνίας αύτής έδωσε ευτυχές τέλος 
σε μία έκκρεμμότητα πού υπήρχε μεταξύ Ελληνικής καί 
Γερμανικής Κυβερνήσεως άπό τό 1960.

’Εν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών Οικονομικών
■ Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟίΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις Αθήνας τήν 21ην ’Ιουλίου 1978 

ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας «περί ένός οικο
πέδου διά τό Γερμανικόν Γενικόν Πραξενεΐον είς Θεσσα
λονίκην».

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή είς Αθήνας τήν 21ην 

’Ιουλίου 1978 ύπογραφεϊσα Συμφωνία, μεταξύ τής Κυβερ
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας περί ένός 
οικοπέδου διά τό Γερμανικόν Γενικόν Προξενεΐον εις Θεσ
σαλονίκην, τής οποίας τό κείμενον είς πρωτότυπον είς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς άκολ.ούθως:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας περί ένός οικοπέδου διά τό Γερμανικόν Γενικόν 
Προξενεΐον είς Θεσσαλ.ονίκην.
Ή Κυβέρνησις τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ- 

βέρνησις τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
έν τή έπιθυμία όπως ρυθμίσωσι, τά θέματα, τά όποια προ- 
έκυψαν έκ τής έν έτει 1960 γενομένης άπαλλοτριώσεως τοϋ 
οικοπέδου τοϋ Γενικοϋ Προξενείου τής 'Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας έν Θεσσαλονίκη, μετά τών έν 
αύτώ κτισμάτων καί ένός μέρους τοϋ οικοπέδου τής Γερμα
νικής Σχολής Θεσσαλ.ονίκης καί βελ.τιώσωσιν περαιτέρω 
τάς προξενικάς των σχέσεις, συνεφώνησαν τά άκόλουθα:

1. Ή Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας μεταβι
βάζει είς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας κατά πλήρη' κυριότητα καί ελεύθερον παντός 
βάρους, συμπεριλαμβανομένου καί οίουδήποτε βάρους ποο
ερχομένου έκ τής αύτοαποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας τό 
έν Θεσσαλονίκη καί έπί τών οδών Παραλιακής Λεωφόρου 
(Κέννεντυ) καί Στρατηγοϋ Κακκάβου καί ύπό τά στοι
χεία Β. Κ. 2.100 κείμενον οίκόπεδον συνολικής έπιφανείας 
1092 τ. μ., άνήκον κατά κυριότητα είς τό Ελληνικόν 
Δημόσιον καί συνορευόμενον προς άνατολ.άς μέ πρασιάν 
7,0 μ. (Β. Κ. 168). προς Βορραν μέ πεζόδρομον 3 μ. 
(Β. Κ. 16S), προς νότον μέ οδόν Στρατηγοϋ Κακκάβου 
(Β. Κ. 168) καί προς δυσμάς μέ Παραλιακήν Λεωφόρον 
(Κέννεντυ). Τό οίκόπεδον τοϋτο έμφαίνεται άκριβέστερον 
είς τό συνημμένον τή παρούση Συμφωνία σχεδιάγραμμα, τό 
όποιον άποτελ.εΐ άναπόσπαστον τμήμα ταύτης.

2. Άπό τής υπογραφής τής παρούσης Συμφωνίας ή 
'Οποσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας δικαιούται να 
χρησιμοποιήση τό οίκόπεδον (άρθρ. 5 παράγρ. 2). Άπό 
τής θέσεως έν ίσχύι τής παρούσης Συμφωνίας μεταβιβά
ζεται βάσει άρθρου 5 παράγρ. 1 όριστικώς ή κυριότης τοϋ 
οικοπέδου είς τήν .'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Γερ
μανίας, ή όποια θά άνεγείρη έπί τοϋ οικοπέδου αύτοϋ εςο- 
δοις της κτίριον είς τό όποιον θά στεγαστούν αί Ίπηρεσίαι 
τοϋ Γενικού Προξενείου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας είς Θεσσαλονίκην, ένδεχομένως ή κατοικία 
τοϋ Γενιτοϋ Προξένου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανία, καί ένδεχομένως είς ιδιαιτέραν πτέρυγα τά γρα
φεία τού Γερμανικού ’Ινστιτούτου Γκαΐτε.

3. Άμψότερα τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, ότι
έτέρα χρήσις τοϋ οικοπέδου πλήν τών άνωτερω αναφερο- 
μένων θά είναι δυνατή μόνον μετά προηγουμένην διαβου- 
λευσιν μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων. . · -

Άρθρον 2.
1. 'Η Κυβέρνησις τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 

Γερμανίας έκχωρεΐ καί μεταβιβάζει άπό σήμερον είς τήν 
Κυβέρνησιν τής Ελληνικής Δημοκρατίας έκ τοϋ ύπό τοϋ 
Δήμου Θεσσαλονίκης παρά τώ έν Θεσσαλ.ονίκη παραρτή- 
ματι τοϋ Ταμείευ Παρακαταθηκών καί Δανείων κατατε- 
θέντος ποσού τών δραχμών δύο έκατομμυρίων έξακοσίουν 
εννέα χιλ.ιάδων διακοσίων δέκα (2.609.210), τό όποιον 
έπεδικάσθη αύτή διά τής ύπ’ άριθ. 167/1960 άποφάσεως 
τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ώς άποζημίωσις 
διά τήν έν έτει 1960 γενομένην άπαλλοτρίωσιν τοϋ έν άρχή 
άναφερθέντος οικοπέδου τοϋ Γενικού αύτής Προξενείου, τό 
ποσόν τών δραχμών ένός εκατομμυρίου διακοσίων πεντή- 
κοντα μιας χιλιάδων (1.25L000) καί παρέχει διά τής πα
ρούσης τήν έντολήν πρός τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί 
Δανείων, όπως καταβολή είς τή Κυβέρνησιν τής Ελληνι
κής Δημοκρατίας τό ώς άνω ποσόν. Ή Κυβέρνησις τής 
'Οποσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας έκχωρεΐ επί
σης πάσαν άξίωσιν άπορρέουσαν έκ ρυμοτομίας, προσκυ- 
ρώσεως κ.λπ., έπί τοϋ παραχωρουμένου οικοπέδου, συνέ
πεια έκδοθεισών ή έκδοθησομένων ύπό τής άρμοδίας Ελ
ληνικής άρχής σχετικών πράξεων Άναλ.ογισμοΰ.

2. 'Η Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας ούδε- 
μίαν άντίρρησιν έχει όπως ή Κυβέρνησις τής 'Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας άναλυάβη έκ τοϋ ώς άνω 
άναφερθέντος καί ύπό τοϋ Δήμου Θεσσαλ.ονίκης παρά τώ 
Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων κατατεθέντος ποσού, 
τό έκ δραχμών ένός εκατομμυρίου τριακοσίων πεντήποντα 
όκτώ χιλ.ιάδων διακοσίων δέκα (1.358.210) υπόλοιπον.

3. Αί άνω παράγραφοι 1 καί 2 τελοϋσι ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν δτι ή Κυβέρνησις τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας θέλει μερίμνη αύτής καί έντός προθεσμίας 
εξ μηνών άπό τής θέσεως έν ίσχύι τής παρούσης συμφωνίας 
άναγνωρισθή δΓ άποφάσεως τοϋ άρμοδίου 'Ελληνικού δι-

Άρθρον 1.


