
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου για τήν κύρωση τής Συμφωνίας για τήν 

άνάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής 
συνεργασίας, πού ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στις 1/ Ι
ουνίου 1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας.

Ποόζ ι>ι Βοΐ'λη ιών 'Ελλήνων

1. Στις 17.6.1980, ύπογράφηκε στην ’Αθήνα, μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ- 
βερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, Συμ
φωνία για την ανάπτυξη τής Οικονομικής Βιομηχανικής καί 
Τεχνικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

2. Σκοπος τής Συμφωνίας αυτής είναι ή προώθηση τής 
οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, όπως άναλυτικώτερα προκύπτει άπό τό άρ
θρο 2 αυτής.

3. Εΐδικώτερα, ή ύπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει ρητά
ότι ή συνεργασία θά περιλαμβάνει καί τούς τομείς τών: βιο
μηχανικών έργοστασίων καί μηχανικού εξοπλισμού, τών 
ήλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών, τών ελαφρών καί γεωρ
γικών βιομηχανιών, καί τής επεξεργασίας πρώτων υλών και 
καυσίμων. --- ---------- - --

4. 'Η συνεργασία αύτή, κάτω άπό τούς όρους τής πα- 
ρούσης Συμφωνίας, θά πραγματοποιηθεί μέ βάση τις 
συμβάσεις πού θά συναφθοϋν μεταξύ τών έπιχειρήσεων, 
οργανισμών καί ιδρυμάτων τών συμβαλλομένων που άνα- 
•λαμβάνουν, πριν άπό τη σύναψη ειδικών συμβάσεων, νά ένη- 
μερώνουν τις άντίστοιχες κρατικές αρχές τους.

5. Περαιτέρω ή συμφωνία προβλέπει άμοιβαΐες άπαλ-
λαγές άπό τελωνειακούς δασμούς, φόρους καί άλλες επιβα
ρύνσεις, κατά τήν εισαγωγή καί έξαγωγή τους, για τά άκό- 
:λουθα έμπορεύματα καί είδη : : . .: · -
<? α) Δείγματα έμπορευμάτων καί διαφημιστικό υλικό, στό 
όποιο περιλαμβάνονται διαφημιστικά φίλμς πού άπαιτοϋνται 
γιά σκοπούς δημοσιότητας.
1 β) ’Εργαλεία καί είδη τά όποια είσάγονται άπό τούς ip- 
^άτες συναρμολογήσεως ύλικώυ, γιά σκοπούς συναρμολο- 
,γήσεως ή έπιδιορθώσεως, μέ τήν προϋπόθεση ότι τά εργα
λεία καί είδη αΰτά δέν θά ΗωλοϋνταΙι

γ) ’Εμπορεύματα Καί είδη Πού προορίζονται γιά μόνιμη 
ή προσωρινή παρουσίασή τους σέ έκθέβεις, μέ τήν προϋπό
θεση ότι τά έμπορεύματα Καί είδη αύτά θά έπιστρέφονται Καί 

δ) Τυπωμένα ύλιΚά συσκεΐιασίας, τά όποία είσάγονται γιά 
(τΚοΠούς έμπληρώσεως, Καθώς καί συσκευαστικό ύλικό είσα- 
γομένων προϊόντων, τό όποίο θά πρέπει νά έπιστραφεΐ μέ 
τή λήξη ωρίσμένης περιόδου.

6. Γιά τή διασφάλιση τής έφαρμογής τής παρούσης Συμ
φωνίας, θά συσταθεΐ μικτή έλληνο - άνατολικογερμανική 
Επιτροπή οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνερ

γασίας, πού θά συνέρχεται τουλάχιστον μιά φορά τό χρόνο, 
έκ περιτροπής στήν ’Αθήνα καί στό Βερολίνο.

7. Ή διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας θά είναι πενταετής.
8. Τά οφέλη γιά τήν εθνική μας οικονομία, πού άναμέ- 

νεται νά προκύψουν άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας αύτής, 
είναι :

α) Ή συνέχιση καί διεύρυνση τών οικονομικών, βιομη
χανικών καί τεχνικών σχέσεων τής χώρας μας μέ τή Λαϊκή 
Δημοκρατία τής Γερμανίας, ένόψη τής εισόδου μας στις Εύ- 
ροίπαϊκές Κοινότητες, άπό 1.1.1981.

β) Ή άπόκτηση προηγμένης τεχνολογίας άπό χώρα πού 
διαθέτει υψηλό έπίπεδο τεχνολογικής άναπτύξεως, όπως 
ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας.

γ) Ή ενημέρωση 'Ελλήνων τεχνικών πάνω σέ σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

9. Θέτοντας τά άνωτέρω ΰπόψη σας, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 4 Φεβρουάριου 1982 
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’ Κύρωση τής Συμφωνίας γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής, 

βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας, πού ύπογράφηκε 
στήν ’Αθήνα στις 17 Ιουνίου 1980 μεταξύ τών Κυβερ- 

’* νήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δη
μοκρατίας Τής Γϊρμανίαςι ·

Αρθρο πρώτο*
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού όρίζει Το άρθρο 28 Ηαρ* 1 

τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία γιά τήν άνάπτυξη τής οι
κονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας, Πού 
ύπσγράφηκε στήν Αθήνα στις 17 ’Ιουνίου 1980 μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας τής οποίας Το κείμενο σέ πρω
τότυπο στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σε μετάφραση στήν Ελ
ληνική έχει ώς εξής :


