Ή Γερμανική Κυβέρνησις εις τά πλαίσια τής πολιτιτης ύποβοηθήσεως τής αναπτυξιακής προσπάθειας ανασομένων χωρώνJ άπεφάσισε την χορηγησιν προς ττ.ν

Τό προϊόν τοϋ δανείου θά διοχεετυθή πρύς τάς ώς ανω
τέρω επιχειρήσεις μέσω έλληνικών άναπτυξιακών Τραπε
ζών. Ήδη διά σχετικού εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμοϋ καί Προγραμματισμοΰ έγνωστοποιήθη πρός τήν Γερ
μανικήν Κυβέρνησιν δτι’αί Έλληνικαί άναπτυξιακαί Τράπεζαι θά είναι ή Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άνατττύξεως (ΕΤΒΑ), ή ’Εθνική Τράπεζα ’Επενδύσεων Βιο
μηχανικής Άναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) καί ή ’Αγροτική Τράπε
ζα 'Ελλάδος (ΑΤΕ). ’Εκ τοϋ ώς άνω δανείου διατίθεται εις
έκάστην Τράπεζαν διά τήν δανειοδότησιν ιδιωτικών επι
χειρήσεων ποσόν είκοσιν έκατομμυρίων (20.000.000) γερ
μανικών μάρκων.' ,
)

ιμμυρίων· (60.000.000) γερμανικών μάρκων παρεσχεθη
συμφώνως πρός τήν άπό 6 Νοεμβρίου 1974 Διακυβερ- (
,ήν Σύμβασιν κυρωθεϊσαν διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 798/1974
Λ. 346/1974, τ. Α') Προεδρικοϋ Διατάγματος.
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Δια την παροχην καί του δευτέρου τμήματος υφους

λυσίου, τόκων κλπ.-θά βαρόνη τάς τρεις ώς άνω Τραπέζας
αίχινες θά λάβουν τό δάνειον.' ■ ·
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■ 7. Λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών όρων παροχής τοϋ γερμανικοϋ δανείου, τό όφελος τό όποιον θά προκύφη διά τήν
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΣ
τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί κυρώσεως τής άπό 18 Ίου>υ 1975 ύπογραφείσης μεταξύ τής Κυβερνήσεως .τής
λληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής '0σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας συμβάσεως
;ρί κεφαλαιουχικής βοήθειας».
Πρός ιψ· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

χξύ ,τής Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίαςτής Γερμανίας παρέχει την δυνατότητα είς τήν Κυβέρνησιν
τής Κυβερνήσεως τής ‘Ομοσπονδιακής Δημοκρατίαςτής Ελληνικής Δημοκρατίας ή είς έτέρούς- δανειολήπτάς
Γερμανίας συμβάσεως περί κεφαλαιουχικής βοη-ήύ έτΚλεγήσομένους άπό κοινοΰ ύπό τών δύο Κυβερνήσεων, δπώς
’
■ > '"· ■ ;·' ϊί·ν·· .-Γ·.. Δ V ’> ·■'' λάβουν παρά τής KREDITANSTALT‘FÜR WIE DE RA-.·' V Άρθρον Πρ&τον.
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ψους 60.000.000 (εξήκοντα εκατομμυρίων) γερμανικών μαριόϋταί^ιί ίχει ίσχύν Νόμου/ ή ένλ’Αθήνάίή,’/τήν· 18ήνγ κων.·
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; * Η Κυβέρνησις τής ‘Ελληνικής Δημοκοατίας · 'Τ
-ί': Ü) Ή χρησίμοποίησις τών δανείων τούτων'ώς καί οί δΓ'
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Δ-Τϊν ροι παροχής αυτών θέλουσί καθορισθή διά τών ύπογραφησομένων συμφωνιών μεταξύ τών δανειοδοτουμένων 'καί τής

άρθρου' συνομολογηθησομένας συμφίονίας.
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publik Deutschland, in dem Wunsche, diese. freünd
schaitlichen Beziehungen durch fruchtbare .ZuSarti
Ή KREDITANSTALT
FÜR WIEDERAUFBAU
meriarbeit auf dem Gebiete der v Entwicklungshilf
απαλλάσσεται ’ των «λων χαρτοα^μου/πάγος φόρο,υ τέ- .. ^ festigen und zu vertiefen, im Bewusstsein', dass di
λους,. έτπβαρύνδεως η κρατησεως'υπέρ του Ελληνικοί Δη- ,· Aufrechterhaltung dieser Beziehungen Hi*
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(2) Die Darlehen werden zur Förderung für dei
zivilen Bedarf- produzierender, insbesondere > mi(tle
rer und kleiner Unternehmen der Sektoren Landwirt

τη περιοχή της γερμανική*
ρούσης συμβάσεως καί, έφ’ όσον ήθε).ε παραστή άναγκη,
θέλγει χορηγεί τάς άπαιτουμένας εγκρίσεις διά την σΰμμετο-
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schaff und Industrie durch griechische Entwicklung?
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ματοδοτούμενα έκ των δανείων θέλουσι έκτεθη εις διεθνή δη-’

™ Einvernehmen zwischen der Regierung der. Bun

μόσιον διαγωνισμόν, έφ’ όσον διά τινα συγκεκριμένων περί-
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^Γερμανίας
* οτζωζ δια'τας εκ/*·
* τωή ^δάνείω^'χρηματοδοτούμενος ,πάράγγε?άας λ,αμβανώνται .
:^^®^ίωτι^.?ιν ,Η7ε^Ψιν βιομηχανικά προϊόντα, της^ πολι- ®.ερρλίνοιί^ν (LAND^ BERLIN ). Δγ
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(1 ) Die^ Ver^hdung 1
dingungenf ζ\/denen sie gewährt werden, bestimmen' di
zwischen den; Darlehnsnehmern und der Krcditänsial
[dr. Wiederaufbau abzuschliessenden Verträge^cLie^dei
ih der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvor
Schriften- unterliegen. . J.
■
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γ,-,Εξαιρεσει των διατάξεων του άρθρου 4 οσον αφόρα-είςτας αεροπορικας μεταφορας η παρουσα ^μβασις ισχυει καί
δια..την πολιτείαν του‘Βερολίνου (LAN D BERLIN), εφ οσον η Κυβέρνησις, της-.Ομοσπονδιακής Δημοκράτες της,,
1 ερμανιας δεν-προβη εις αντίθετον όηλωσιν προς την Κυτ
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(2) Die* Regierung der Hellenischen Republik,^so
nicht> selbit''Barlehnsnehmerm ist, und äi
ßank γοη Griechen]!ind werden gegenüber der: Kre
ditansta]t für Wiederaufbau aHe Zahlungen in Deut
^ ^ k la Erfü5ung von Verbindlichkeiten de
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Darlehnsnehmer auf Grund, der nach Absatz 1 abzü

' Η παρούσα σύμβασις τίθεται έν Ισχύι από της ημέρας
υπογραφής τ^ς.
. ;.
Έγένετο έν Άθήναις τ?( Ιδη ’Ιουνίου 1975 είς δύο πρωτότυπα της αυτής νομικής Ισχύος, έξ ών εν έκαστον είς τήν'
ελλ,ηνικήν και είς την γερμανικήν γλώσσαν. _ν. - ... '· ' *
Διά την Κυβέρνησιν τής
'ΕλληνικήςγΔημοκρατίας .:
-ν - (Υπογραφή)
■'. * ' ·

ν Διά τήν Κυβέρνησιν τής
-,
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
... τής Γερμανίας
('Υπογραφή)

ABKOMMEN . -"

;

' " ·- ' .·
zwischen
^der Regierung der Hellenischen Republik
·. ’ .*.
’ und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland'
r -···
-.

über Kapitalhilfe _ ,·

. ·'- ••h*

' Die Regierung der Hellenischen Republik V../

chen Stempelgebühren, Steuern,' Abgaben oder Abzü
gen zugunsten des griechischen Staates oderi rgendei
nes Dritten, die bei Abschluss oder Durchführung de
in Artikel 2 erwähnten \’erträge in der Hellenischei
”---------------------’— befreit.
Republik
erhoben-------werden,
, /

-

-

V'./ Artikel.4.·’- · ·.

·

Die Regierung der Hellenischen Republik überlass
bei den sich aus der Darlehensgewährung ergebender
Transporten von Personen und Gütern im See-, Landund Luftverkehr'den Passagieren und Lieferanten di<
freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine Mas
snahmen,
welche die gleichberechtigte Beteiligunj
der Verkehrsunternehmen mit Sitz in dem deutscher
Geltungsbereich·, dieses Abkommens ausschliessen o
der erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für eini
.Beteiligung dieser. Verkehrsunternehmen- erforderlicher
Genehmigungen. _ ’ ,. r: .
.
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Artikel 5..

Lieferungen und Leistungen für Vorhaben, die ge·
.. ... ·"./··'.
und!'
‘ _
.·/
mäss . Artikel 1 Absatz 3 aus den Darlehen finanzier!
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, im., .werden, sind international öffentlich auszuschreiben
Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen , soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes.festzwischen der Hellenischen Republik und der Bundesregelegt wird.
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Artikel 6.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt
besonderen Wert darauf, dab bei den sich aus der Darlehensgewährung ergebenden Lieferungen die Erzeug
nisse "der Industrie des Landes Berlin bevorzugt be
rücksichtigt werden.
Artikel 7.
Mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 4
hinsichtlich des Luftverkehrs gilt dieses Abkommen auch
für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regie
rung der Hellenischen Republik innerhalb von drei
Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine ge
genteilige Erklärung abgibt.

Geschehen zu Athen am 18. Juni 1973 in zwei Lrschriften, jede in griechischer und deutscher Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleiehermassen verbindlich ist.
Für die Regierung
der Hellenischen Republik
('Υπογραφή)
Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland
('Υπογραφή)
Άρθρον Δεύτερον.
'Η ισχύς τού παρόντος νόμου χρχετχι από της υπογραφής
τής κυρουμένής Συμβάσεως.
. Έν Άθήνχις τή 17 ’Ιανουάριου 1976
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Artikel 8.

Οί Υπουργοί

Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeich
nung in Kraft.---------- -------- —------------------ -..... -

Συντονισμού καί Ποογοχμαχτισμού
Οΐκονοαικών
Π, ΠΑΠΑΑΗΓΟΪΤΑΣ ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

ΆριΟ. 203/25/1975

ΕΚΘΕΣ?Σ
Τού Γενικού ΑογιστηρίοΆ τού Κράτους (άρΟρον 75 — παράγρ.
1 τού Συντάγματος) επί τού σχεδίου Νόμου τού 'Υπουρ
γείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού «περί κυρώσεως
τής άπό 18 ’Ιουνίου 1975 ύπογραφείσης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής. Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας
συμβάσεως -περί κεφαλαιουχικής βοήθειας».
Διά των διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου Νόμου κυρούται
καί κταται ίσχύν νόμου, άφ’ ής ύπεγράφη την 18ην ’Ιουνίου
1975, ή μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Κυβερνήσει.;ς τής 'Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας τής Γερμανίας σύμβασις περί κεφαλαιουχικής βο
ήθειας δι’ ής παρεσχέθη προς τήν Ελλάδα μέσω Ελληνικών
αναπτυξιακών Τραπεζών (ΕΤΒΑ, ATE, ΕΤΕΒΑ) παρά
τής KREDITANSTALT FUR WIDERAUFBAU FRANΚΙ· L RT/MAIN, δάνειον ύψους 60.000.000 γερμανικών
μάρκων το όποιον θέλ,ει διατεθή διά τήν προώθησιν μεσαίων
καί μικρών επιχειρήσεων τού γεωργικού καί βιομηχανικού
τομέως. Ή Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας, έφ’ ό
σον δεν είναι ή ιδία δανειοδοτουμένη καί ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος 7θέλουν έγγυηθή έναντι τής KREDITANSTALT
FÜR WIEDERAL FBAU άπάσας τάς εις γερμανικά μάρ

κα πληρωμάς εις έκπλήρωσιν υποχρεώσεων τών δανειζόμε
νων κλ.π.
Έκ τής κυρουμένής ώς ανωτέρω συμβάσεως προκαλοϋνται
τά κάτωθι οικονομικά αποτελέσματα :
α) Ένδεχομένη δαπάνη τού Κρατικού Προϋπολογισμού,
έκ τής τυχόν καταπτώσεως τής έγγήσεως τού Δημοσίου έν
περιτττώσει μη έκπληρώσεως τών υποχρεώσεων τών δανειζομένων.
β) ’Απώλεια έσόδων τού Δημοσίου έκ τής απαλλαγής παν
τός φόρου, τέλους, τελών χαρτοσήμου, έπιβαρύνσεως ή κρατήσεως υπέρ τού Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων έπιβαλλομένων κατά τήν υπογραφήν τών συμφωνιών παροχής τών δα
νείων, μή δυναμένη νά καθορισθή.
γ) Αύξησις τού συναλλαγματικού αποθέματος τής Χώρας
έκ τής εισροής έν αύτή τού προϊόντος τού δανείου.
δ) Μείωσις, έν τω μέλλοντι, τού εις συνάλλαγμα άποθέματος τής Χώρας έκ τής χορηγήσεως τού άναγκαιούντος
συναλλ,άγματος δι’ άπόσβεσιν τού ώς άνω δανείου. (Κεφα
λαίου, τόκων κλ,π.).
ε) Ώφέλ-εια έν γένει διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, έ
τής χρηματοδοτήσεως μικρών καί μεσαίων επιχειρήσεων το
γεωργικού καί βιομηχανικού τομέως.
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Έν Άθήναις τή 15η Νοεμβρίου 1975
'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΑΑΗΣ

