
ΟΙΚΟΝΟ1ΠΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Έλληνοvι:ρμανι.καC συμβάσε~c. . 

'Αναμfνεtαι. άνακοCνωσι.ς έπC <tUν συμβάσεων μf 'tήν ΓερμανCαν, 
"Cάς όποCας lξουσι.οδοtή.sη νά όπογpάψη , ή μεtαβtiσα ι:{ς Uπδν ε~δι.κή έπ~ -
"Cpοπfι . 

Α~ σ υμβάσ ε~ ς α~ άκδλου3οι. 1 σ Cιμβασ ι. ς 
σtδ.σεως, σύμβασις δι.δ. "Cήν τWν .Ουμά-cων 'toίi ναζι.σμοίi 
βασι.ς lpγασ(ας . Κατά tάς πληροφορ(ας μας , ή έ1tC "CWν έτcι.μάχων 
-ι:τ)ς συμβάσεως έγκα'Cασ"Cάσεwς έπελ.Sοίiσα συμφωνCα καC· ό1tδ "Cδ 1tνείiμα ,;ης 
ΟποCας δι.ε"Cυίt~ησαν "Cά σχεtι.κά ίip3ρα, (χει. ώς έξτ)ς . Α~ έ1tενδCισει.ς γερ
μανικWν κεφαλα(ων ε~ς 'Ελλάδα, 36. γCνωνtαι. κα"Cά "C6:ς δι.α"Cάξει.ς -coίi νόμου 
2687/53 περ( προσελκύσεως ξlνων κεφαλα(ων . θά κρ(νη δηλαδή έπC '\"Wν σχε
-ηκWν προ-cάσεων ~ ί.ιπδ '\"οίί ώς &νω νόμου όρι.ζομένη έπ~-cροπή 1 ή έδρεCιοuσα 
ε{ς 16 ό"Πουρyεϊ:'ον Συνtονι.σμοίi . Διά ,;ήν έγκα'\"άσ-cασι.ν r.{ς Έλλ6δα 'tOίi 
yε:ρμανι.χοίi προσωπι.χοίi ,;Wν έπιχr.ι.ρfισεων , δέν θά &παι.-cτ)-cαι. ή είδικfι «δει.α 
δι.ά 1οCις άλλοδαποCις χαC '\"6 προσωπιχδν αύtδ, με'tδ. 5c-cij παραμονfiν ε{ς 
' Ελλάδα &.ποκ'tίi -c6 δι.κα.Cωμα 'tfjς έλευ3fρας παραμονfjς κα( έρyασ(ας είς 
οί.ανδήπο't'ε l'Πι.χε(ρησι.ν . Δι.ευχρι.ν(σ3η ι'$μως ε~ς σuμπληρωμα'tι.κδν ,;fjς συμ
βάσεως πρω"Cδκολλον, On ή έλευ3έρα εLσοδος χα( "Ιtαραμονfi, δηλαδή 't'δ 
άνω't'fρω άρeρον, (χει. έφαρμογήν δι.ά ,;6: ήγε'tι.κ& "Ci)ς έπι.χει.ρήσεως στελέχη . 
' Η φορολογCα τWν γερμανι.κWν έπι.χει.ρήσεων, 3ά γCνι<tαι. βάσει. τWν ~σχυου
σWν καC δι.ά -t&ς έλληνι.κάς έπι.χει.ρήσει.ς δι.α-c&ξεων . οί Οροι. ττ)ς συμβά
σεως, ώς γν\ι,IΟ,;δν, 36. {σχ(Ιουν l:π ' άμοι.βαι.δ,;ητι. . 

' Ως πρδς ,;ήν πληροφοροCιμε:3α Ο,;ι. περι..ε:λf}φ3η διά-
tαξι.ς ε~ς τήν σCιμβασι.ν, δυνάμει δποCας τ6. (λληνι.κά πλοία 36. δύναν-
,;αι. νά παραλαμβάνουν έκ ΓερμανCας με,;ανάσ"Cας . ' ΕπCσης έλληνι.καC έφο
πλι.σ-cι.καC έπι.χει.ρfiσει.ς , αί όποίαι Ομως 36: (χουν καC 't'f)ν (δραν -tων εCς 
'Ελλάδα, δfν -96. φορολογοίίν'tα~ εLς Γε:ρμανCαν δι.ά ,;6. ε:~ς αύ't'fiν έγκα.,;ε:σ"Cη
μfνα έφοπλι.σ-tικά ,;ων γραφεία . 

'Ή σCιμβασι.ς έργασCας , κα.ι!ορCζει. 'tοCις Ορους έγκα-tαστάσε:ως 
έργα-ι:Wν έξ 'Ελλάδος ε:Lς Γr.ρμαν(αν. 
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τ:οίί έπι.tυyχανομfνοu είς tά:ς άλλας χώρας χα( έπομένως ή με-ι:αλλουρ-
γCα 6Gνα1αι. νά συναγων ι. σ~η χwρCς προσ-ι:ασCaν . Σημε ι. ω.,;έον Ο,;ι. fiρ;(ι. -
σεν ή ζήtησι.ς νCχελ είς τ:ήν δι.ε.Sνf} άγοράν . Ώς πρδς tήν έφαρμ ο
σ.Sεi:'σαν ε ί ς llάρυμναν μέ.Sοδον, έ:ξ.εδηλώ.Sη ένδι.αφέρον l:.κ μ έ ρους τ:Υjς 
ΊαπωνCας . Ή μέ.Sοδος αύ.,;ή δfν δύναtαι. ν6. έφαρμοσθi) ε L ι; Ολαι:; ,;ιiς 
κα-ι:ηγορ C ας -cωv σ ι. δηρομεtαλλεuμάtων . 

Ύπολοy(ζεtαι. 0-cι. .;, Λάρυμνα -&6: χρει.&ζε-ι:αι. δι.ά -ι:ήν Ο.να -
γωγ~ν 20 . 000 .οtδννους &ν.Sρακος έtησ(wς, &.ντ: C ,;Wν 100 . 000 οί 
ΟποtΌι .Sά ιiπη-ι:οϋν,;ο δι.ά τήν λει.tοuρyCαν tης Uπ6 τ:f,ν άρχικήν 
μορφήν, ,;ης μεταλλοuρyCας δηλαδή έμ1tλοuτι.σμοU μ όνον -ι:: ο U 
tοι; μέχρ ι 4- 5 η 9-1ο% ε L ς ν ( κελ . 


