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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΘΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

4 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Δανβιααή σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΙΙΙΧΕΙΡΗ- 
ΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ «μ* ΤΗΕ Ι>ΑΙ—ΙΟΗΙ 
ΚΑΝΟΓΟ ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕϋ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ γιχ 
ΟΟΜΕ8ΤΙΟ ΥΕΝ 5,000.000.000 να προβλέπεται 
να συναφύεί εντός του Ιανουάριου 1984.1 

Δανειακή σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 
ΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ηχι ΤΗΕ 81ΙΜΙΤΟΜΟ 
ΤΚϋδΤ ΑΝϋ ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙ- 
ΤΕ1) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ για ΒΟΜΕ8ΤΊΟ ΥΕΝ 
5.000.000.000 ζσυ νρ<&λέπ»τοΐΛ να σνναΐφ'&ε! εντός 
τον Ιαναυαριίου 1984.· ·.2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κατάργηση των περιορισμών χρημαιτοδοτήσεως, οδρύσεως 
οοοκ βχεχτάιτεως κλωστηρίων βάμιβααΟς σε διάφορες 
ι*ρ<οχές της Χώρας.3 

Καταβολή διαφοράς τόκων σε ποσοστό 6% τον διραχμοπσιού- 
μενοο συναλλάγματος για εξαγωγές βιοτεχνικών επι¬ 
χειρήσεων ποο Β&ν χρτ&ι,ατοΒοτούνται από το Ειδικό 
κεφάλαιο αλλά από λοιπά διαθέσιμα των Τραπεζών. 4 

Χρηματοδότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων με επιτό¬ 
κιο 18,5% για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
και καταβολή διαφοράς τόκων τε ποσοστό 6% του δραχ- 
μοποιούμενου συναλλάγματος.. . . . 5 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφαλμάτων στο 4Τ2/1983 Π. Δ/γμα αρμοδιό- 
τ*ητας το» ΥΠΕΠΘ..6 

Διόρθωση σφαλμάτων στο 465/1983 Π. Δ/γμα αρμοδιό¬ 
τητας του ΥΠΕΠΘ.7 

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ 
- (1) 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ 

Δανειακή σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ε11ΙΧΕΙΡΗ- 
ΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ και ΤΗΕ ϋΑΙ - ΙΟΗΙ ΚΑΝ- 
ΟΥΟ ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕϋ και άλλων για ΟΟΜΕ8ΤΙΟ 
ΥΕΝ 5.000.000.000 που προ βλέπεται να συναφθεί εντός 
του Ιανουάριου 1984. 

Επειδή η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, 
Δημόσια Επιχείρηση με μορφή Εταιρείας με έδρα στην οδό 
Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
η «Οφειλέτιδα»), και οι ΤΗΕ ϋΑΙ - ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ 

ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕϋ, ΤΗΕ ΕΙΠΙ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕϋ, ΤΗΕ 
ΜΙΤδυΒΙδΗΙ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕϋ, ΤΗΕ δΑΝλΥΑ ΒΑΝΚ, 
ΕΙΜΙΤΕϋ, και ΤΗΕ δϋΜΙΤΟΜΟ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕϋ, 
ως επικεφαλής Διευθυντές και ορισμένες άλλες Τράπεζες 
και χρηματοδοτικοί οργανισμοί ως Διευθυντές και Συν- 
διευθυντές (συνοπτικά οι «Διευθυντές») και η ΤΗΕ ϋΑΙ - 
ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕϋ ως εκπρόσωπος των 
Δανειστών (η «Εκπρόσωπος») και ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑ¬ 
ΠΕΖΕΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που 
κατονομάζονται στη Δανειακή Σύμβαση (που εδώ αναφε- 
ρονται ως οι «Δανειστές», έκφραση η οποία όπου απαιτεί¬ 
ται θα περιλαμβάνει τους διαδόχους και εκδοχείς τους) προ- 
τίθενται να συνομολογήσουν τη σύμβαση που προαναφέραμε 
(που στο εξής θα ονομάζεραι η «Σύμβαση») ΤΩΡΑ .ΛΟΙ¬ 

ΠΟΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ διά του Υπουρ¬ 
γού της των Οικονομικών, επειδή οι Διευθυντές (ΜΑΝΛ- 
ΟΕΚ3), η Εκπρόσωπος (ΑΟΕΝΤ) και οι Δανειστές συ¬ 
νομολογούν το δάνειο και οι Δανειστές συμφωνούν να χορη¬ 
γούν το δάνειο, ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως αναλαμβά¬ 
νει την υποχρέωση και συμφωνεί να μη νομοθετήσει ή κα¬ 
θιερώσει οποιοδήποτε μέτρο, διάταγμα ή νόμο, εκδώσει 
οποιαδήποτε εγκύκλιο ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέρ¬ 
γεια όσον αφορά την Οφειλέτιδα η οποία θα είχε σαν καθαρό 
απετέλεσμα την αποτροπή, παρεμπόδιση, χειροτέρευση ή 
περιορισμό της ικανότητας, ευχέρειας ή δικαιώματος της 
Οφειλέτιδας να πληρώνει τόκους επί του κεφαλαίου του Δα¬ 
νείου ή οποιουδήποτε μέρους του σύμφωνα με τη Σύμβασή 
ή και να ξεπληρώνει το κεφάλαιο του Δανείου ή οποιουδή- 
ποτε μέρους του σύμφωνα με τη Σύμβαση ή και να πληρώνει 
οποιαδήποτε άλλα ποσά σύμφο^να με τη Σύμβαση. 

Αυτή η ανάληψη υποχρεώσεως θα παραμένει σε ισχύ μέχρι 
να εξοφληθούν τελείως το Δάνειο και οι τόκοι του, οποιοιδή- 
ποτε φόροι και όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται σύμοωνα 
με τη σύμβαση. 

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ¬ 
ΜΟΚΡΑΤΙΑ προκάλεσε την κατάρτιση αυτής της Αναλή- 
ψεως Υποχρεώσεως στο όνομά της και για λογαριασμό της 
στην Αθήνα από τον Υπουργό της των Οικονομικών ο οποίος 
έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί και έχει το δικαίωμα για το 
σκοπό αυτό. 

Ημερομηνία : 12 Ιανουάριου 1984 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 
Υπουργός Οικονομικών 

της Ελληνικής Δημοκρατίας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ϋΝΟΕΚΤΑΚΙΝΟ 

τ ο&η ΑκτββηιβΙ Εβίννββη ΡϋΒΕΙΟ Ρ04ΥΕΚ ΟΟΚΡΟ- 
ΚΑΤΙΟΝ βηά ΤΗΕ ΟΑΙ - ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ ΕΙ- 
ΜΙΤΕϋ ΑΝϋ ΟΤΗΕΚ8 ίοΓ ϋΟΜΕδΤΙΟ ΥΕΝ 5 Βιΐ- 
Ιΐοη ίο Εβ βηίβΓβά ίηίο ϊη ΙβηαβΓ^ 1984. 

ΥΥΗΕΚΕΔδ ϋΙΜΟδΙΑ ΕΡΙΗΙΒΙ8Ι8 ΕΕΕΚΤΚΙδΜΟΕ’ 
(ΡϋΒΕΙΟ ΡΟ\ΥΕΚ ΟΟΒΡΟΚΑΤΙΟΝ)β βοιροιβίβ ρηΕΗβ 
βηίίίγ ννίίΕ ίίδ ριίηβίρβΐ οίίίοβ βί30 ΟΙι&ΙΕοΕοηάίΙί δίιββί, 
ΑίΕβΠδ (ΕβΓβίηβίίβΓ ΓβίβΓΓβά ίΟ 88 ίΕβ «ΒθΓΓΟ\νβΓ» ), 
ητ,Λ ΤΗΕ ϋΑΙ - ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕΟ, 
ΤΗΕ ΡΟΟΙ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΟ, ΤΗΕ ΜΓΓδϋΒίδΗΙ 
ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕΟ, ΤΗΕ δΑΝ\ΥΑ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΟ, 
ίακί ΤΗΕ 8ΗΜΙΤΟΜΟ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΌ, &δ Εββά Μβ- 
ηα§βΓ8 811(1 ββΓίβίη οίΚβΓ ΕβηΕκ 811(1 ίιη&ηοίαΐ ιηδίίίη- 
ΪΪΟΠ8 85 ΜβΠβέβΓβ βηά Οο-Μβηβσβίβ (ίθ§βίΕβΓ ΙΕβ «Μβ- 
π8ί?θΓ8))) 811(1 ΤΗΕ ΏΑΙ - ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ ΕΙ- 
ΜΙΤΕ Ο 85 82:61)1 Γογ ίΕβ ΕβΙΚΙβΓΒ (ίΕβ «Α^βηί») 811(1 
ΤΗΕ δΕνΕΚΑΕ ΒΑΝΚδ αηά ΕΙΝΙΝΟΙΑΕ ΙΝδΤΙΤϋ- 
ΤΙΟΝδ ηβιηβά ϊη ίΕβ Εοβη Α§Γββιηβηί (Εβίιβίη ιβίβι- 
1*0(1 Ιο 88 ίΕβ «ΕβηάβΓδ», ν,ΕίοΕ βχρίθδδίοη δΕβΙΙ ίηβΐηάβ 
χνΕβΓβ ΓβςυΐΓβά ΙΙΐΘΪΓ 8600688013 811(1 &8δί§ηδ ) ϊπίβίκΐ ίο 
βηΙθΓ ίηίο Ηιθ δ&ίά Εοβη Α«ιββπιβηί (ΕοΓβϊηβίίβι ο&1- 
Ιβά ΙΕβ «ΑβΓββπίθηΙ») ΝΟ\Υ ΤΗΕΚΕΕΟΚΕ, ΤΗΕ ΚΕ- 
ΡϋΒΕΙΟ ΟΡ ΟΚΕΕΟΕ Οιγοη^Ε ϊΙβ Μίηίδίβι οί Ειηαηοβ 

(Υρ08Γ§08 ίοη Εοοηοπιΐοοη) ϊη βοηβίάβΓβίίοη οί ίΕβ 
Μ&ηβ£βΐδ, Ιΐιβ Α§βηί βηά ίΕβ ΕβηάβΓδ βηίβπη§ ίηίο ίΕβ 
Α^ΓββπιβηΙ βηά ίΕβ ΕβηάθΓδ 8§ιββίη§ Ιο πιβΕβ Αάν&η- 
οβδ ίΕβΓβοηάβΓ, οηβοηάίίίοηβΐΐγ βηά ΪΓΓβνοοβΕΙγ ηη- 
άβΓίβΕβδ &ηά 8§Γββ8 ίΕβί ίί χνϋΐ ηοί βη&οΐ οι ίηίΓοάαοβ 
8Πγ 111638616, άβΟΓββ 0Γ ΙβΟΤ, 1886 6 &ηγ άίΐβΟΐϊνβ 01 ίβΕβ 
3ην οίΕβι βοίίοη ννϊίΕ Γβ§8Γά Ιο ίΕβ Βοπον/ΘΓ ν/ΕίοΕ 
λνοοίά Εβνβ &8 3 ηβί Γββηΐί 1Κ8 ρΓβνβηίίοη, Είηάτβηοβ, 
ίπιρβίΓΐηβηΙ ογ Ιίπιίίβίίοη οί ίΕβ ΒοποχγβΡ 8 βΕίϋίγ, 
Λνΐ11ϊη§ηβ88 ογ π^Εί Ιο ρ&γ ίηίβιβδΐ οη 3ηά/οι Γβρ&γ 
ίΕβ ρτίηοίρβΐ οί ίΕβ Εο&η ογ βηγ ρβΓί ίΕβΓβοί οηάβΓ ίΕβ 
Α^τβπιββηΙ &ηά/οι· ρ&γ 8ηά βΐΐ οΙΕθγ 86ΐη8 άοβ ηηάβι 
Ηιβ Α^τββπιβηί. 

ΤΕΪ8 οηάβΓίβΕίη^ δΕβΙΙ ιβιιΐ3ίη ίη ίοΓοβ οηΐίΐ Ηιβ Εοαη 
ηηά αΐΐ ίηίβιβδΐ ίΚβιβοη, &ηγ 13X68 &ηά &11 οΙΕθγ 8ηπΐ8 
ρβνβΕΙβ ηηάβι ίΕβ Α^τββιηβηί Ε&λ'β Εββη ρ&ίά ίη ίηΐΐ. 

ΙΝΛΥΙΤΝΕδδ ννΕβΓβοί ΤΗΕ ΚΕΡϋΒΕΙΟ ΟΡ ΟΚΕΕΟΕ 
Εβδ οηηδβά ίΕίδ ϋηάβΓίβΕίη^ ίο Εβ βχβοηίβά ίη ίίδ ηβηιβ 
βηά οη ίί8 ΕβΕβΙί ίη ΑίΕβηβ Εγ ίίδ ΜίηίδίβΓ οί Ρίη&ηοβ 
(Υρο6Γ§ο8 ίοη Εοοηοπιΐοοη) ΐΕβιβοηίο άηΐγ &6ΐΕθΓί- 
δβά βηά βπιροννθίβά. 

Όβίβ : άηηοδίγ 121Ε 1984 

δΙΟΝΕϋ Εγ 
ΥΑΝΝΙδ ΡΟΤΤΑΚΙδ 
Μίηίδίβι οί Ρίηβηοβ 

(Υροοΐ£θ8 ίοη Εοοηοπιΐοοη) 
οί ίΕβ ΚβροΕΙίο οί Οιββοβ 

ΟΗΕΟΙΤ ΒΑΝΚ ΟΡ 1ΑΡΑΝ, ΕΙΜΙΤΕϋ, ΝΙΡΡΟΝ 
ΕΙΡΕ ΙΝ81ΙΚΑΝ0Ε ΟΟΜΡΑΝΥ και ΤΗΕ ΜΙΤ8ΕΙΒΙ- 

δίίΐ ΤΚυδΤ ΑΝΕ ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΒΡΟΚΑΤΙΟΝ ως 
Ο6νε7ΐικεφθ(λής Διευθυντές και ορκτρ.ένες άλλες Τράπεζες 
και Ίότιηατοδοτικοί οργανισμοί ως Διευθυντές (συνοπτικά 
οΐ «Διευθυντές») και η ΤΗΕ δΕ’ΜΙΤΟΜΟ ΤΚΐ)δΊ ΑΝΒ 
ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΌ ως εκπρόσωπος των 
Δανειστών (η «Εκπρόσωπος») και ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑ¬ 

ΠΕΖΕΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που 
κατονομάζονται στη Δανειακή Σύμβαση (που εδω αναφέ- 

ρονται ως οι «Δανειστές», έκφραση,η οποία όπου απαιτείται 
θα περιλαμβάνει τους διαδόχους και εκδοχεις τους) 

προτίθενται να συνομολογήσουν τη σύμβαση που πρυανα- 

<ρέραμε (που στο εξής θα ονομάζεται η «Σύμβαση») ΤΩΡΑ 
ΛΟΙΠΟΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δια του 
Υπουργού της των Οικονομικών, επειδή οι Διευθυνές 
(ΜΑΝΑΟΕΚδ) η Εκπρόσωπος (ΑΟΕΝΤ) και οι Δανει¬ 

στές συνομολογούν το δάνειο και οι Δανειστές συμφωνούν 
να χορηγούν το δάνειο, ανεπκρυλάκτως και ανεκκλήτως 
αναλαμβάνει την υποχρέωση και συμφωνεί να μη νομοθετή¬ 

σει ή καθιερώσει οποιοδήποτε μέτρο, διάταγμα ή νόμο, 
εκδώσει οποιαδήποτε εγκύκλιο η προβει σε οποιαδηποτε 
άλλη ενέργεια όσον αφορά την Οφειλέτιδα η οποία θα είχε 
σαν καθαρό αποτέλεσμα την αποτροπή, παρεμπόδισα), χει¬ 

ροτέρευση ή περιορισμό της ικανότητας, ευχέρειας η οικαιω- 

ματος της Οφειλέτιδας να πληρώνει τοκους επι του κεφα¬ 

λαίου του Δανείου ή οποιουδήποτε μέρους του σύμφωνα με 
τη Σύμβαση ή και να ξεπληρώνει το κεφάλαιο του Δάνειου 
ή οποιουδήποτε μέρους του σύμφωνα με τη Σύμβαση η και 
να πληρώνει οποιαδήποτε άλλα ποσά σύμφωνα με τη Σύμ¬ 

βαση. 

Αυτή η ανάληψη υποχρεώσεως θα παραμένει σε ισχύ μέχρι 
να εξοφληθούν τελείως το Δάνειο και οι τοκοι του, οποιοι- 

δήποτε φόροι και όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται 

σύμφωνα με τη σίμβαση. 

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ προκάλεσε την κατάρτιση αυτής της Ανα- 

λήψεως Υποχρεώσεως στο όνομά της και για λογαριασμό 
της στην Αθήνα από τον Υπουργό της των Οικονομικών ο 
οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί και έχει το υικαιωμα 

για το σκοπό αυτό. 

Ημερομηνία : 12 Ιανουάριου 1984 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 
Υπουργός των Οικονομικών 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

υΝΌΕΚΤΑΚΙΝΟ 

Εο&η Απιββιηβηί Εβίννββη ΡΙίΒΕΙΟ ΡΟ\\ΈΚ ΟΟΚ- 
ΡΟΚΑΤΙΟΝ 8ηά ΤΗΕ 8ΌΜΙΤΟΜΟ ΤΚΕ’δΤ ΑΝΌ 
ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΌ ΑΝΟ ΟΤΗΕΒδ 
ίοι Όοπαββίίο ΥΕΝ 5 ΒίΠίοη ίο Εβ βηίβΓβά ίηίο ίη 
Ιβηη,'ΐιν 1984. 

(2) 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ 

Δανειακή σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΙΙΧΕΙΡΗ- 

ΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ και ΤΗΕ δϋΜΙΤΟΜΟ ΤΒΌδΤ 
ΑΝΟ ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΌ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
για ΟΟΜΕ8ΤΙΟ ΥΕΝ 5.000.000.000 που προβλέπεται 
να συναφθεί εντός του Ιανουάριου 1984. 

Επειδή η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ¬ 

ΣΜΟΥ, Δημόσια Επιχείρηση με μορφή εταιρείας με έδρα 
στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (που στο εξής θα ανα- 

φέρεται ως η «Οφειλέτιδα») και η ΤΗΕ δϋΜΙΤΟΜΟ 
ΤΒϋδΤ ΑΝΟ ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΟ ως 
επικεφαλής Διευθυντής και οι ΤΗΕ ΌΑΙ-Ι0ΗΙ ΜϋΤϋΑΕ 
ΕΙΡΕ ΙΝδϋΚΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΤΗΕ ΕΟΝΟ-ΤΕΚΜ 

\νΗΕΚΕΑδ ΌΙΜΟδΙΑ ΕΡΙΗΙΚΙδΙδ ΕΕΕΚΤΚΙδΜΟϋ 
(ΡϋΒΕΙΟ ΡΟ\ΥΕΒ ΟΟΒΡΟΚΑΤΙΟΝ) & οοιροΓβΙβ 
ρηΕΙίο βηίίΐγ \νίίΕ ίίδ ριίηοίρπΐ οίίίοβ 8ί 30 ΟΕβΙΕοΕοη- 
άίΐί δίιββί, ΑίΕβηδ (ΕβΓβίηβίίβΓ Γβίβηβά ίο 88 ίΕβ 
«ΒοΓΓΟΊνθΐ») βηά ΤΗΕ δϋΜΙΤΟΜΟ ΤΒϋδΤ ΑΝΟ 
ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΌ 38 Εββά Μβηη^βΓ βηά 
ΤΗΕ ΟΑΙ-ΙΟΗΙ ΜϋΤϋΑΕ ΕΙΡΕ ΙΝδϋΚΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑ¬ 
ΝΥ, ΤΗΕ ΕΟΝΟ-ΤΕΚΜ ΟΚΕΟΙΤ ΒΑΝΚ ΟΡ 1ΑΡΑΝ, 
ΕΙΜΙΤΕΟ, ΝΙΡΡΟΝ ΕΙΡΕ ΙΝδϋΚΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑ¬ 
ΝΥ βηά ΤΗΕ ΜΙΤδϋΒΙδΗΙ ΤΚϋδΤ ΑΝΟ ΒΑΝΚ- 
ΙΝΟ ΟΟΒΡΟΚΑΤΙΟΝ 38 Οο-Εβ&ά Μ&ηβ^βίδ 3ηά ββΓίαίη 
οίΕβΓ Εβηΐίδ βηά ίίηβηοίβΐ Ιηδίίίηίίοηδ 38 Μβη&^βΓβ 
(ίο"βΐΕβΓ ίΕβ «Μβηβ^βΓδ») βηά ΤΗΕ δϋΜΙΤΟΜΟ 
ΤΚϋδΤ ΑΝϋ ΒΑΝΚΙΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΙΜΙΤΕΟ 88 
Α^βηί Ιογ ίΕβ Εβηάβίδ (ίΕβ «Α§βηΙ») 8ηά ΤΗΕ δΕΥΕ- 
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ΚΑΙι ΒΑΝΚ8 3η(1 ΓΙΝΑΝΟΙΑΕ ΙΝδΤΓΓϋΤΙΟΝδ ηαπιβά 
ϊη Ηιε> ίιοαη Α^ΓββιηβηΙ (ΙιβΓβΐη Γβίβχτβά Ιο 33 ίΗβ 

«1ιβηάβΓ8» Λ\1ιίο1ι βχρΓβδδΐοη βίιβίΐ ϊηοίικίθ τνΙιβΓβ ΓβγυΪΓβά 

ΠΐβΪΓ 8Π0Οβ88ΟΓ8 311(1 388Ϊ§Π8 ) ίπίβηά 10 ΘΠί,ΟΓ ϊηΐο Ηΐθ 831(1 

11,03η Α^ΓββπίΘηΙ (ΗβΓοίηβίί.βΓ 03ΐ1β(1 Πιβ «Α^τββπιβηΙ») 

ΝΟ\Υ ΤΗΕΒΕΕΟΚΕ, ΤΗΕ ΚΕΡυΒΕΙΟ ΟΡ ΟΒΕΕΰΕ 
ΙΕγοπ^Ιι ΐίδ ΜίηίβΙβΓ οί Εΐηβηοβ (ΥρουΓ§θ8 ίοη Εοοηο- 

πίΐοοη) ϊη οοη8ΪάβΓ3ΐίοη οί ίΕβ Μαη3£βΓ3, ίΐιβ Α§βηί 

3η(1 ίΐΐθ ΕβηάθΓβ βηΐβπη^ ΐηίο Ηιβ Α§Γββιηβηί 3η(1 Ηιβ 

ΕβηάβΓδ 3§Γββϊη§ Ιο ηαηΐίβ Αάνοηοβδ ΐΙιβΓβυηάβΓ, ηη- 

οοηιϋίΐοηηΐΐν 3η(1 ΐΓΓονοοαΙιΙγ υηάΘΓίηΙτβδ 3η(1 3£ΓββΒ 
ίΐιηί ΐί λνϊΐΐ ηοί βηβοΐ ογ ΐηίΓΟοΙυοβ βηγ πιβηδυΓβ, άβΟΓββ 

ογ ΐ3\ν, Ϊ88αβ 3ηγ άΪΓβοίΐνβ ογ ίηΐβ 3ηγ οί,ΙιβΓ ηοίΐοη 

\νϊί1ι Γβ^ηπΐ Ιο ίΐιβ ΒθΓΓθ\νβΓ ννΐιίοΐι \νοιι1(1 Εηνβ 38 3 

ηοΐ Γβδοΐί Ηιβ ρΓβνβηϋοη, ΡίηάΓοηοβ, ίιηρ3ΪΓΐηβηΙ ογ 

ΙΐιηΐΙηΙΐοη οί ΐΕβ ΒοΓΓοννοΡκ οίπϋΐγ, \νΐ11ΐη§ηο88 ογ ΓΪ§1τί 

Ιο ρβγ ΐηΐβΓβδΙ οη Άηά/οτ Γβρηγ ίΐιβ ρήηοΐρηΐ οί ίΐιβ 

Εοοη ογ βηγ ρ3Γί ΙΙιβΓβοί οηάβΓ ίΐιβ Α^ΓββιηβηΙ 3Π(1/ογ 

ρ3γ οηγ αη(1 311 οίΙιβΓ 8θπΐ8 άηβ υηάβΓ ίΐιβ Α^ΓββπίθηΙ. 

ΤΡΪ8 υηάθΓίαΐάη^ κΐιβίΐ Γβιηβϊη ϊη ϊογοθ ηηίΐΐ Πιβ Εοβη 
βηά 311 ΐηίβΓβδί ίΙΐθΓοοη, 3ηγ 13X68 3η(1 3.11 οΙίιοΓ 8οηΐ8 
ρογβΜβ οηάοΓ Ιΐιο Α^Γββιηβηί Ιιηνο Ιιοβη ρηΐά ϊη ίοΐΐ. 

ΙΝ ννίΤΝΕδδ ννΡβΓβοί ΤΗΕ ΚΕΡυΒΕΙΟ ΟΡ ΟΗΕΕ- 
ΟΕ 1ΐ38 03080(1 ίΐιΐδ υηάοΓίοΙείη^ Ιο 1)β βχβοοίβά ΐη ΐίδ 
ηοιηβ 3η<1 οη ΐίδ Ιιοΐιοΐί ϊη Αίΐιβηβ 6γ ΐί8 ΜίηίδΙοΓ 
οί Ρϊηοηοβ (ΥροοΓ^οδ Ιοη Εοοηοιηΐοοη) ΟιβΓβυηίο 
<1ο1γ 3ΐιί1ΐ0ΓΪ8β(1 3η(1 βτηροτνβΓβά.ς 

ϋηίβά : Ιοηο3Γγ 1211ι 1984 

8Ι0ΝΕ0 Ιιγ 
ΥΑΝΝΙδ Ρ0ΤΤΑΚΙ3 
ΜίηίδίβΓ οί Ρϊηβηοβ 

(ΥροοΓ§οδ Ιοη Εοοηοιηΐοοη) 
οί Ηιβ ΚβροΡΙίο οί Ογοοοθ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
- (3) 

ΠΡΑΞΗ 1 
Κατάργτ}ση των πειρ:ορισμών χρηματοδοτήσεως ιδ ρύσεως κ»ι 

επεκτάσεως κλωστηρίων βάμβακο; σε διάφορος πίεριοχές 
της χώρας. 

(Απόσπασμα Πρακτικών της 112/13.12.83 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Νοιισματικών και Πιστωτικών θεμάτων) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 

αφοί έλαι&ε υπόψη: 

α) Την απόφαση Ν® 21/1/28.3.74 με την σκότα είχαν 
τιεδεί ορ,ισμένοι περιορισμοί στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων 
για την ίδρυση νέων, ή την επέκταση ι>φιστα;ιενων κλωστη¬ 
ρίων έΐμβα-Λος σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

6) Τις σημερινές συνθήκες χοο δεν δικαιολογούν τη συνέ¬ 
χιση εφαιραογης των περιορισμών ταυ χ,ρο&λέτει η τιο πσβνω 
«Ιτόφαιτη. 

γ) Τις απόψεις του Τπιαο,ργεΐου Εθνικής Οικονοίμίας το 
οποίο συνήγοροί στην κατάρτγηση της τα,ραπ αν ιο αποφοκεως, 
(έγγραφό του 1584/29.11.83), αποφάσισε τα ακόλουδα: 

Καταργείται η τρο-αναφερόμ,ενη απόφαση (ΝΕ 21/1/28.3. 
1974) και στο έξης η χρηματτοδότηρη για τηρ ίδρυση νέων 
ή ετΑταση υφισταξίόνων χλωστηρίων 6άμ.όσΛος στις τροδλε- 
τόμενες ατό την· εν λόγω απόφαση περιοχές δα ενεργείται στα 
πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της αποφώσεως ΜΕ 1509/ 

1/14.9.68. 

Η παρούσα Πράξη να ϊχμ.οτιευ-δ^£ στψ Εφημερίδα της 
Κόδερνήσεως. 

Αδηνα, 4 ΙανουαριίΟυ 1984 

Ο· Διευδυντης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

(4) 
ΠΡΑΞΗ 2 

Καταβολή διαφοράς τόκων σε ποσοστό 6% του_ δρατ/ιιοποκ,ί- 
(υενου συναλλάγματος για εξαιγωιγές διοτεχνικών επιχει¬ 
ρήσεων που δεν χρηματοδοτούνται από το Είδινο κεφαλαίο 
'.αίνλά ατό λοιπά διαδέσιμα των Τραπεζών. 
(Απόσπασμα Πρακτικών της 115/21.12.83 συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Πτιτροπή Νομισμαιτικών και Πιστωτικών Θεμίάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) Το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων της Πράξης 
212/18.4.83 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ό- 
πω« αυτές συμπληρώδηροαν «» την Πράξη του 263/24.8. 

1983. 

6) Σχετικά ερωτήματα ενδιαφερομένων, και 

γ) Την ανάγκη να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν, ότι η 
καταβολή αυξημένου ποσοστού διαφοράς τόκων (6%) γυα,^ε¬ 
ξαγωγές βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντισταδμίζει οοαξημένο 
πράγματι κόστος δανεισμού, αποφάσ^ε ν» «ντικαταιστήσει 
την ΠΔ 263/24.8.83, ως εξής: 

1. Στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξα¬ 
γωγές, καταβάλλεται αυξημένο ποσοστό διαφοράς τόκων 6%, 
έναντι ποσοστού 3% που ισχύει γενικά για τις επιχειρήσει; 
αυτές, μόνο για το τμήμα του δραχμοποιαύμενου συναλλάγμα¬ 
τος συγκεκριμένης εξαγωγής, που δεν καλύφδηκε μ* χρη¬ 
ματοδότηση από το Ειδικό Κεφάλαιο της αποφ. ΝΪΕ 197/ 
11/3.4.78, αλλά από λοιπά διαδέσιμα των τραπεζών και μό¬ 
νο εφόσον η χρηματοδότηση αυτή είχε διάρκεια 6 μήνες του¬ 
λάχιστο και εξοφλείται υποχρεωτικά απ το προϊόν δραχμοποι- 
ήσεως του σε συνάλλαγμα εσόδου από την πραγματοποίηση 
της χρηματοδοτούμενης εξαγωγής. 

Συμπληρωματικά. διευρινιζεΤοΊ ότι: 

α) Όταν η κατά τα πιο πάνω χρηματοδότηση δεν δ’.ήρκε- 
σε 6 μήνες για όλο το ποσό, η διαφορά τόκων 6% καταδάλ- 
λεται για το τμήμα του ϊραχμοποιούμενου συναλλάγματος που 
αντιστοιχεί στο ποσό της χρηματοδότησης που διήρκεσε 6 του¬ 
λάχιστο μήνες και 

δ) Σε περιπτώσεις τμηματικής εισαγωγής του συναλλά¬ 
γματος, η αυξημένη διαφορά τόκων (6%) δα καταβάλλεται 
κάδε φορά επί ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρηματο¬ 
δότησης, από λοιπά διαδέσιμα των τραπεζών, της καδαρής 
αξίας ΡΟΒ της εξαγωγής. 

2. Οι διατάξεις της πιρηγούμενης παραγιράφου 1 εφαρμό¬ 
ζονται και για εξαγωγές που η φόρτωσή τους έχει πραγμα- 
τοποιηδειί από 4.5.83 και μ;χρι την κοινοποίηση της παρού¬ 
σας. 

3. Δεν επηρεάζεται η διαφορά τόκων 6% που έχει κατα- 
βληδεί ήδη στους εξαγωγείς, με βάση την ΠΔ 263/24. 
8.1983, πριν από την κοινοποίηση της παρούσας. 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αδήνα, 3 Ιανουαριίου 1984 
Ο Διευδυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 
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(5) 
ΠΡΆΞΉ 3 

Χρηματαϊύττρη των αυνεταιιριητικών οργανώσεων με επιτό¬ 
κια 18.5% για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και 
οεαταίβολή διαφοράς τόκων σε ποσοστό 6% τον δραχμοποι- 

ούμενου συναλλάγματος. 
(Απόσπασμα Πρακτικών της 115/21.12.83 συνέδριάσεως 

της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
212/18.4.83 και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 5, 
όπου ορ ίζεται ότι στους εξ αγωγέ ζς για τους οπαίους ισχύει 
επιτόκιο για κεφάλαιο κινήαεως μέχρι 14% καταβάλλεται 
διαφορά τόκων 3% επί του δραχμοποιούμεναυ συναλλάγματος. 

6) Την απόφαση ΝΕ.275/3/21.6.80 και ειδικότερα τις 
παραγράφους Β, Π, 2α (όπως ισχύει) και Α, IV, ιδ, με τις 
οποίες καθορίστηκε αντίστοιχοι, σε 13, 25—13% το επιτό- 

ιο χρηματοδότησης των συνεταιριστικών οργανώσεων και 
των ενώσεών τους με ενέχυρο προϊόντων και σε 18,5% το επι¬ 
τόκιο χρηματοδότησης των ιδιωτικών γεωργικών βιομηχανιών. 

γ) Έγγραφα συνεταφιστικών οργανώσεων με τα οποία ζη¬ 
τείται να κοόοριστεί, για τις εξαγωγές που πραγματοποιούν, 
ενιαίο ποσοστό διαφοράς τόκων (6%) ή τουλάχιστο να δοόεί 
η δυνατότητα επιλογής επιτοκίου χρηματοδότησης 18,5%, και 
καταβολής διαφοράς τόκων 6%. 

δ) Τις απόψεις του Υπουργείου Γεωργίας (έγγραφό του 
από 29.11.83). 

ε) Την -ανάγκη να αποφεύγεται δυσμενέστερη μεταχείριση 
των συνεταιριστικών οργανώσεων συγκριτικά με άλλες εξα- 
γωγικές επιχειρήσεις, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Επιτρέπεται στις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώ¬ 
σεις και τις Ενώσεις τους, να χρηματοδοτούνται από την Α¬ 
γροτική Τράπεζα της Ελλάδος και τις Εμπορικές Τράπε¬ 
ζες, για προετοιμασία εξαγωγών ή και έναντι φορτωτικών 
με το επιτόκιο που ισχύει για τη χρηματοδότηση των ιδιω¬ 
τικών γεωργικών βιομηχανιών γενικά για κεφάλαιο κίνησης 
(τώρα 18,5% περιλαμβανόμενης προμηόείας). 

Οι διατάξεις της απόφασης ΝΪΒ.275/3/21.8.80 (χαιρ ά- 
γραφοι Α, IV,ιδ και Β, Π, 2α) τροποποιούνται ανάλογα. 

2. Καταβάλλεται αυξημένο ποσοστό διαφοράς τόκων 6%, μό¬ 
νο στο τμήμα του δραχμοποιούμενου συναλλάγματος που αντι¬ 
στοιχεί στ-ο ύψος της χρηματοδότησης που βαρύνεται με το ε¬ 
πιτόκιο της προηγούμενης παραγράφου 1, και εφόσον συντρέ¬ 
χουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Το, συνάλλαγμα από την πραγματοποίηση της εξάγω- 

γης, διατιόεται υποχρεωτικά για την εξόφληση της χρημα¬ 
τοδότησης αυτής, και 

β) Η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χρηματο¬ 
δότηση και η συναλλαγματική παρακολούθηση της εξαγω¬ 
γής όα γίνονται από την ίδια Τράπεζα, που -λα πρέπει να 
ελέγχει ότι η κάόε. συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει 
χρονικά ολόκληρη την περίοδο από την άγαρά του προϊόντος 
μέχρι την είσπραξη του συναλλάγματος από την πραγματο¬ 
ποίηση της εξαγωγής και ότι το προϊόν του δανείου όα δια¬ 
τεθεί αποκλειστικά για κάλυψη δαπανών αγοράς, διακίνησης 
και επεξεργασίας του εξαγομένου προϊόντος. 

Σε περίπτωση τμηματικής εισαγωγής του συναλλάγματος, 
η αυξημένη διαφορά τόκων (6%) ΰα καταβάλλεται κά£ε φορά 
επί ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρηματοδότησης, με 
το πιο πάνω επιτόκιο, της καιδαρής αξίας ΡΟΒ της εξα- 
γωγής. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της |Κυ- 
δερνήσεως. 

Α·8ήνα, 3 Ιανουάριου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

(6) 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στο αριέλ 472 Προεδρικό Διάταγμα μ£ τον τίτλο «Με¬ 
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Βλνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων στους Νομάρχες», που δημοσιεύτηκε στο αμιέλ 
181/14.12.1983 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Α ), διορθώνονται τα εξής τυπογραφικά σφάλματα: 

1. Στη σελ. 2634, δεξιά στήλη: α) στο στίχο 12 αντί 
του εσφαλμένου «ώγ', 347/τ. Β')„ στο ορ-λό «γ', φ. 347/ 
τ. Β )», ,β) στο στίχο 30 αντί του εσφαλμένου «γνόμη» στο 
ορ^λο «γνώμη», γ) στο στίχο 41 αντί του εσφαλμένου «των» 
στο ορ$ό «του». 

2. Στη σελίδα 2635, δεξιά στήλη, στο στίχο α 12 αντί 
του εσφαλμένου «πρου» στο ορόό «που». 

(Από το Υπουργείο Ε8ν. Παιδείας και θ|ρησχ/των) 

(,7’) 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 465/1983 χοϋ 
στο ΦΕΚ177/Α της 30 Νοεμβρίου 1983 και αφορά στην 
ίδρυση τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, διορθώνεται 0 τί- 
τλος του διατάγματος από το εσφαλμένο «Ιδρυση Τάματος 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανε¬ 
πιστήμιο Θράκης» στο σωστό «ίδρυση Τμήματος Επιστήμης 

-ίσικης Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπι¬ 
στήμιο Θράκης». 

(Απο το Υπουργείο Ε8ν. Παιδείας και θρησχ/των) 

ΛΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


