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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

340. Π ροσωο'.νή ανχχλήρωση της Υπουργού Πολιτισμού 
/.Λ*. Επιστημών Αμαλί ας—Μ'αρίας (Μελίνας) Με,ο- 

κοόρη οκό τον Υπουργό Προεδρίας της. Κυβέρνησης 
Απόστολο Λάζσρη.1 

3.41. Σύστπση και απονομή Διπλώματος και Μεταλλίου 
Εθ νική; Αν τίστασης 1941—1945. 

342. 1δ Γ-ση Κθ! νοτικυοΰ Γυμναστησ ίου στην Κοινότητα 
Π: αχσδά ταυ του- Νομού Αιτωλ/νίας. . 

343. Τδ Κοι νοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα 
» ή'- ας του Νομού Αιτο>λ/νίας. .. . 

344. Ιο ρύση Κόι νοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα 

Τρ' ικλίνου τ: ,υ Νομού Αιτωλ/νίας. . . 

345. Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Ιβή- 

ρων του Νομού Σίερρών. . .... .... Ιο 

346. Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα 
θερμών του Νομού Σερρών.7 

347. Έ./κταση των οσίων του Ελεύθερου Τελωνειακού 
Συνκοοτήματος Πετρελαιοειδών της Ανώνυμης Ε¬ 

ταιρείας «ΤΟΤΑΕ ΗΕΕΕΑ8» το- οχοίο βρίσκεται 
στη 4εση Ν. Ικόνιο Περάματος—Πειραιά.8 

348. Σύσταση Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων.0 

349. Τροποποίηση του Π.Δ. 653/!977 «χέρι ορών εισα¬ 

γωγής. συντήρησε ως και διακινήσεως κατεφυγμένων 
κρεάτων μηρυκαστικών. χοίρων, χτηνών, θηραμάτων, 
κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων (ΦΕΚ 

213/τ. Α75.8.1977). ··.. · ΊΟ 

356. Τροποποίηση του Π.Δ. 653/1977 «χερί όρων εισα¬ 

γωγή ς συν-ηρήσεως και διακινήσεως κατεφυγμένων 
κρεάτων μηρυκαστικών. χοίρων, χτηνών, θηραμάτων, 
κονίκλων και εδωδίμων χαραχροΐόντων σφαγίων 

(ΦΕΚ 213/τ. Α75.8.1977).11 

351. Διαβάθμιση της θεσεως του κλάδου ΑΤ Γραμματέων 
των Γενικών Λαχείων του Κράτους, χου συστήθηκε με 
το Ν. 1189/81/.12 

352. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του ΤΑ Π 

—ΟΤιΕ.I3 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της Π.Δ./Τ.Ε. 303/17.5.84 χοο «φορά 
στον καθορισμό του ύφους και των χηγών κάλυφης των 

αναγκών σε κεφάλαια του προγράμματος χορηγήσεων 
της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος 
γι'* το έτος 1984. ..14 

■Δανειοδότηση των γεωργικών μεταποιητικών επιχειρή¬ 

σεων για την αγορά αγροτικών προϊόντων αχό την 
ΚΓΔΕΠ και τις συνεταιριστικές γεωργικές οργανώ¬ 

σου.15 

Εξαίρεση των εξαγωγών καπνών χου αγοράζονται από την 
ΥΔΑΓΕΠ αχό την καταβολή διαφοράς τόκουν. ..10 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
-- α) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 340 

Προσωρινή αναχλήρωση της Υπουργού Πολιτισμού και Επι¬ 

στημών Αμαλίας—Μαρίας (Μελίνας) Μερκούρη αχό τον 
Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Απόστολο Λάζαρη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόφη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 400/ 

1976 «χερί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1266/1982 

«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματική; πολιτικής και άλλες διατάξεις», με πρό¬ 

ταση του II ρωθυχουργου, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε ότι την Υπουργό Πολιτισμού και Εχιστημών 
Αμαλία—Μαρία (Μελίνα) Μερκούρη κατά τη διάρκεια της 
αχουοίας τη; στην αλλοδαπή αχό 19 Αύγουστου μέχρι 2 Σε¬ 

πτεμβρίου 1984. αναχληρώνει ο Υχουργός Προεδρίας της 
Κυβέρνησης Απόστολος Λάζαρης. 

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε- 

λεοη αυτού του διατάγματος. 

Αθήνα, 21 Αύγουστού 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 
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(2) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 341 

Σύσταση και απονομή Διπλώματος και Μεταλλίου Εθνικής 
Αντίστασης 1641 - 1945. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1285/82 «Για 
την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού 
Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941 - 1944» 
(ΦΕΚ115 τ. Α'). 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του 

Λ.Ν. 971/1949 «περί απονομής ηθικών αμοιβών στις Εθνι¬ 
κές Αντάρτικες Ομάδες και Εθνικές Οργανώσεις Εσωτερι¬ 
κής Αντίστασης» (ΦΕΚ 105/49 τ. Α') όπως κυρώθηκε 
από το Ν.Δ. 1104/1949 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με τους νόμους 1919/1951 (ΦΕΚ 238 τ. Α'), 2272/1952 
(ΦΕΚ 298/52 τ. Α') και 1285/1982 (ΦΕΚ 115/82 τ! Α'). 
γ) Την από 10 Ιανουάριου 1984 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στον Γπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντώνη 
Δροσογιάννη» (ΦΕΚ 6/10-1-84, τ. Β'). 

δ) Γην αριθ. 335/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή 
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε : 

Τύπος Μεταλλίου. 

Άρθρο 1. 

1. 'Γο από το άρθρο 10 παράγρ. 1 του Α.Ν. 971/49 όπως 
κυρώθηκε από το Ν.Δ. 1104/1949 και τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τους Ν. 1919/1951, 2272/1952 και 
1285/1982, προβλεπόμενο μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης, 
κατασκευάζεται από χαλκό σε σχήμα κυκλικό, διαμέτρου 
35 και πάχους 2 χιλιοστών του μέτρου και περιλαμβάνει 
μια τάξη. 

2. Στο άνω μέρος του μεταλλίου συνδέεται σφαιρίδιο το 
οποίο διαπερνάται από έναν κυκλικό κρίκο, από το ίδιο μέ¬ 
ταλλο, πάχους ενός χιλιοστού του μέτρου. 

3. Το μετάλλιο φέρει σε ανάγλυφη μορφή, στην εμπρό¬ 
σθια όψη αντάρτη με αυτόματο όπλο στο αριστερό χέρι 
και στο δεξί την Ελληνική Σημαία, στην άλλη δε όψη τις 
λέξεις «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941 - 1945» με κεφα¬ 
λαία γράμματα. 

4. Η ταινία του μεταλλίου έχει πλάτος 35 χιλιοστών του 
μέτρου και αποτελείται από κορδέλλα από ρεγιόν, όπως προ- 
βλέπεται και για τα παράσημα, που φέρει τρεις ραβδώσεις, 
ανά μία στα άκρα πλάτους 13 χιλιοστών χρώματος κυανού 
κ*ι τι)ν τρίτη στη μέση, πλάτους 6 χιλιοστών του μέτρου 
χρώματος φαιού. 

Τύπος Διπλώματος. 

στοιχεία του ίδιου τύπου η φράση «Το ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941 -1945 και 
με μικρά γράμματα αναγράφονται οι ακόλουθες ενδρείει; : 

«Στον . (Ονοματεπώνυμο τιμώμενου). 
Για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση του Ελληνι¬ 
κού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής σαν . 
(προσδιορίζεται ο τίτλος της Ομάλας ή της Οργάνωσης) 
ΕΔΥΕΘΑ./ 19. . . . Έπεται η ημερομηνία υπο¬ 
γραφής και δεξιά η υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άμυ¬ 
νας, αριστερά δε υπογράφει για το ακριβές αντίγραφο η 
ΔΕΠΑΘΑ,/ΓΕΕΘΑ. 

Ατονομή 7.α· τράτο; του φέρεται εο μετάλλιο. 

Άρθρο 3. 

1. Το μετάλλιο μετά του διπλώματος παραδίδονται ή 
αποστέλλονται δωρεάν στους δικαιούχους μετά από αίτησή 
τους. 

2. Τα αφορώντα δικαιούχους που έπεσαν κατά την διάρ¬ 
κεια του αγώνα ή που πέθαναν μεταγενέστερα παραδίδο- 
νται στους πλησιέστερους συγγενείς τους κατά την ακόλ.ουθη 
σειρά : 

α) Στον πρωτότοκο γιό ή αν δεν υπάρχουν άρρενα τέκνα 
στη θυγατέρα. 

β) Στον πατέρα ή τη μητέρα. 
γ) Στη χήρα σύζυγο και 
δ) Στο μεγαλύτερο αδελ.φό ή αν δεν υπάρχει στην 

αδελφή. 

3. Το αναμνηστικό μετάλλιο της Εθνικής Αντίστασης 
φερεται όπως και τα λοιπά καθιερωμένα μετάλλια και τε¬ 
λευταίο στην καθιερωμένη σειρά. 

4. Το μετάλλιο είναι αυστηρώς προσωπικό. Σε περί¬ 
πτωση θανατου του έχοντος το μετάλλιο δεν επιστρέφεται 
στην 1 πηρεσία αλ.λ.ά περιέρχεται σε ανάμνηση και κληρονο¬ 
μιά στην οικογένειά του. 

Καταργούμενες Διατάξεις. 

Άρθρο 4. 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος 
καταργείται το ΒΔ της 18-6/3.7.1952 «Περί συστάσεως 
και απονομής Διπλ.ώματος και Μεταλλίου Εθνικής Αντι¬ 
στάσεως 1941-1945» (ΦΕΚ 178/1952 τ. Α'), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε από το Π.Δ. 329/1973 «Περί τροποποιήσεως 
του απο 18.6.1952 Β.Δ. περί συστάσεως και απονομής 
Διπλώματος και Μεταλλίου Εθνικής Αντιστάσεως 1941 - 
1945» (ΦΕΚ 257/1973 τ.Ά). 

Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Ιΐοοεδρικού 
Διατάγματος. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Άρθρο 2. 

1. I ο δίπλωμα τυπώνεται σε χονδρό χαρτί αρίστης ποιότη 
τας διαστάσεων 0,52 X 0,35 μ. 'με περιθώριο το Μαίαιδρί 
Στις δύο άνω γωνίες και μέσα σε κύκλο διαμέτρου 2,5 εκα 
τοστά του μέτρου απεικονίζεται το έμβλημα της Δημοκρα 
τιας και στις δύο κάτω η εμπρόσθια όψη του μεταλλίου. 

2. Στο εσωτερικό και στο κάτω μέρος του Διπλώματο, 
απεικονίζεται δικέφαλος αετός χρώματος ανοικτού καφι 
7κχνίο απο τον οποίο απλώνονται χλάδοι δάφνης μήχοΐλ 
30 εκατοστά του μέτρου στη μέση των οποίων απεικονί 
ζεται ταινία από την οποία κρέμεται το κατά το άρθρο 1 
του παρόντος μετάλλιο, που καταλήγει στη μέση και πάνα 
από τις κεφαλές του δικέφαλου αετού. 

3. Με γραφή μαύρου χρώματος αναγράφονται επί τοι 
Διπλώματος σαν επικεφαλίδα μεν αριστερά της απεικονί 
σεως του μεταλλίου η λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ», δεξιά” δε γ 
λέξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Αμέσως μετά και κάτω από τι 
απ«.ικονιζομενο μεταλλ.ιο με κεοαλ.αία γοάιιοια~α γ λέ?ν 
«ΑΠΟΝΈΜΟΥΜΕ» και κάτω απ’ αυτή * με 'μι^ότερί 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΧ ΔΡΟΧΟΓΙΑΝΝΗΧ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 342 
(3) 

Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Παπα- 
δατου του Νομού Αιτωλ/νίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη ; 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 423/1976 
«Περί 1 υμναστηριων και ρυθμίσεως θεμάτων αφοοώντων 
εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/21.8.1970 
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2. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσοττερικών» (ΦΕΚ 50/1.2.1984 τ. Β'). 

3. Την 8921/15.6.1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανά¬ 

θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρ¬ 

νησης Κων/νο Λαλιώτη» (ΦΕΚ 351/21.6.83 τ. Β'). 

4. Την 30/12.6.1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμβου¬ 

λίου της Κοινότητας Παπαδάτου του Νομού Αιτωλ/νίας 
που έχει εγκριθεί με την 3554/29.2.1984 απόφαση του 
Νομάρχη Αιτωλ/νίας. 

5. Την 345/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 

κράτειας και με πρόταση των Υφυπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται Κοινοτικό Γυμναστήριο στην Κοινότητα Παπα¬ 

δάτου του Νομού Αιτωλ/νίας, ως Υπηρεσία αυτής. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτομε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΧ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 

* (4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 343 

Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Σφήνας 
του Νομού Αιτωλ/νίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάζεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 423/19/6 

«Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορωντων 
εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/21.8.1976 

τ. Α'). 
2. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιο¬ 

τήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικοτν» (ΦΕΚ 50/1.2.1984 

τ. Β'). 
3. Την 8921/15.6.1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανά¬ 

θεση αραοδιοτήτων στον 1 φυπουργο Π ροεδριας της Κυ¬ 

βέρνησης Κων/νο Λαλιώτη>5 (ΦΕΚ 351/21.6.1983 τ. Β ). 

4. Την 4/5.2.1984 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Σφήνας του Νομού Αιτωλ/νίας που ,εχει 
εγκριθεί με την 4147/16.2.1984 απόφαση του Νομάρχη 

Αιτωλ/νίαε. , 
5. Την 346/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 

κράτειας και με πρόταση των Υφυπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών, αποφασίζομε . 

Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται Κοινοτικό Γυμναστήριο στην Κοινότητα Σφήνας 

του Νομού Αιτωλ/νίας, ως Υπηρεσία αυτής. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτομε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 
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Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Τρίκλινου 
του Νομού Αιτωλ/νίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 423/1976 

«περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν», (ΦΕΚ 223/21.8.1976 

τ. Α'). 

2. Την 6059/26.1.19084 κοινή απόφαση του Ι1ρο>θυπουρ- 

γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 

των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ 50/1.2.1984 

τ. Β'). 
3. Την 8921/15.6.1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανά¬ 

θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρ¬ 

νησης Κων/νο Λαλιώτη» (ΦΕΚ 351/21.6.1983 τ. Β'). 

4. Την 28/25/16.10.1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 

βουλίου της Κοινότητας Τρικλ.ίνου του Νομού Αιτωλ/νίας 
που έχει εγκριθεί με την 11897/9.5.1984 απόφαση του 
Νομάρχη Λ,ιτωλ/νίας. 

5. Την 347/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ερπι- 

κρατείας και με πρόταση των Υφυπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών, αποφασίζομε : 

Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται Κοινοτικό Γυμναστήριο στην Κοινότητα I ρι- 

κλίνου του Νομού Αιτωλ/νίας, ως Υπηρεσία αυτής. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτομε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΓΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 
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Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στη Κοινότητα Ιβήρων 
του Νομού Σερρών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 423/1976 

«περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/21.8.1976 

τ. Α'). 
2. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Λ.νάθεση αρμοδιοτή¬ 

των στον Υφυπουργό Εσωτερικών» (ΦΕΚ 50/1.2.1984 

τ. Β'). 
3. Την 8921/15.6.1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Λνά- 

Θεσ-Λ αοαοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρ¬ 
νησής ’ Κων/νο Λαλιώτη» (ΦΕΚ 351/21.6.1983 τ. Β'). 

4. Τη 12/4/2.4.1984 απόφαση του Κοινοτικού Συμβου¬ 

λίου της Κοινότητας Ιβήρων του Νομού Σερρών που εχει 
εγκριθεί με την 7069/26.4.84 απόφαση του Νομάρχη Σερρών. 

5. Την 349/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 

κράτειας και με πρόταση των Υφυπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών, αποφασίζομε . 
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Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται. Κοινοτικό Γυμναστήριο στην Κοινότητα Ιβήρων 
του Νομού Σερρών, ως Υπηρεσία αυτής. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΑΙΩΤΗΣ ΗΑΙΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 

(7) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 346 

Ίδρυση Κοινοτικού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Θερμών 
του Νομού Σερρών, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 423/1976 

«περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/21.8.1976, 

τ.Α'). 
2. Γην 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτή- 

των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ 50/1.2.1984, 
τ. Ιί'). 

3. Την 8921/15.6.1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανά¬ 

θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυ¬ 

βέρνησης» (ΦΕΚ 351/21.6.1983 τ. Β'). 

4. Τη 16/5/27.3.1984 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 

βουλίου της Κοινότητας Θερμών του Νομού Σερρών που 
έχει εγκριθεί με την 7782/26.4.1984 απόφαση του Νομάρχη 
Σερρών. 

5. Την 348/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 

κράτειας και με πρόταση των Υφυπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών, αποφασίζομε : 

Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται Κοινοτικό Γυμναστήριο στην Κοινότητα Θερμών 
του Νομού Σερρών, ως Υπηρεσία αυτής. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΑΙΩΤΗΣ ΗΑΙΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 
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Επέκταση των ορίων του Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτή¬ 

ματος Πετρελαιοειδών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟ- 

ΓΑΕ ΗΕΕΕΑδ» το οποίο βρίσκεται στη θέση Ν. Ικόνιο 
Περάματος-Πειραιά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 436/1914 «Περί 
δασμολογικής αφομοιώσεως των νέων χωρών» (ΦΕΚ 357/ 

Α/1914) όπως συμπληρώθηκαν αυτές με την παράγραφο 7 

του άρθρου 15 του Ν.Δ. 4237/1962 (ΦΕΚ 172/Α/1962). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώ¬ 

νης Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 342/Α/1914). 

3. Τη με αριθμό 0.192/99/28.3.84 κοινή απόφαση 
των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «για ανά¬ 

θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 
195/Β/28.3.84). 

4. Τη με αριθμό 287/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών, 
αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Τα περιμετρικά όρια των εγκαταστάσεων της Εται¬ 

ρείας «ΤΟΤΑΕ ΗΕΕΕΑδ» που βρίσκεται στη θέση Ν. 

Ικόνιο Περάματος - Πειραιά και λειτουργεί με το καθεστώς 
του Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος σύμφωνα με 
το από 3/8/57 Β. Διάταγμα ( ΦΕΚ 152/Α/1957) «περί 
αναγνωρίσεως ως Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος 
των εις θέσιν Ν. Ικόνιο ΓΙεράματος-Πειραιά εγκαταστάσεων 
της Ελληνικής Εταιρείας εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων 
πετρελαίου Α.Ε. ΠΕΤΡΟΑΕΣΣ» όπως επεκτάθηκε με το 
Β. Διάταγμα 589 της 18 Αυγούστου 1960 «περί επεκτάσεως 
των ορίων του εν Ν. Ικονίω Περάματος Πειραιώς Ελευθέρου 
Τελωνειακού Συγκροτήματος της Εταιρείας ΠΕΤΡΟ- 

ΛΕΣΣ» (ΦΕΚ 132/Α/1960) και τέλος με το Προεδρικό 
Διάταγμα 379/20.4.1977 «περί διατηρήσεως εν ισχύι των 
διατάξεων των παραχοτρουσών τελωνειακής φύσεως πλεο¬ 

νεκτήματα εις την Α.Ε. «ΠΕΤΡΟΑΕΣΣ» και εφαρμογής 
αυτών υπό την νέαν αυτής επωνυμίαν «ΤΟΤΑΕ ΗΕΕΕΑδ 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 116/Α/1977), επεκτείνονται με την προσθήκη 
στον ήδη κατεχόμενο εδαφικό χώρο νέου ( χώρου) έκτασης 
τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (3.120) τετραγωνικών μέ¬ 

τρων, που είναι ιδιοκτησία της παραπάνω Εταιρείας, σύμ¬ 

φωνα με το 25123/1979 Συμβόλαιο του συμβολαιογρά¬ 

φου Α.Γ. Παπαστεργίου- Πειραιά και βρίσκεται στην 
Ανατολική πλευρά του ήδη υφιστάμενου ελεύθερου Τελω¬ 

νειακού Συγκροτήματος και σ’ επαφή μ’ αυτό. 

2. Η εδαφική έκταση που προστίθεται στο πιο πάνω 
ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα σύμφωνα με την παρά¬ 

γραφο 1, όπως φαίνεται και στο δημοσιευόμενο μαζί με 
αυτό το Διαταγμα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα από 1.2.84 

του χημικού μηχανικού Δημητρίου Ηλ. Κάζη με στοιχεία 
(Τ'· Α, £,, Ν, Μ, Ω, Ο. Π, Ρ, Σ, Τ,) συνολικού εμβαδού 
τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (3.120) τετραγωνικών μέ¬ 

τρων, αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου χώρου συνολικής 
έκτασης 6.145 τετραγωνικών μέτρων που ανήκει κατά κυ¬ 

ριότητα στην εν λογω Εταιρεία, σύμφωνα με το ίδιο πα¬ 

ραπάνω συμβόλαιό και συνορεύει όπως φαίνεται ακολού¬ 
θως : 

«> βόρεια και σε πλευρά με τα στοιχεία (Α,Τ) μήκους 
18 μ.μ., με την τροχιοδρομική γραμμή ηλεκτρικού Πειραιά- 
11 εραματος. 

, β) Ανατολικά και σε πλευρά με τα στοιχεία ( Γ,Σ,Ρ,Π) 

μήκους 71,2 μ.μ., με χώρο που ανήκει κατ’ ιδιοκτησία στην 
ίδια παραπάνω Ε ,αιρεία. 

γ) Νότια και σε πλευρά με τα στοιχεία (II, Ο, Ω, Μ, Ν) 

μήκους 96,6 μ.μ., με οικόπεδο που ανήκει κατ’ ιδιοκτησία 
στην ίδια παραπάνω Εταιρεία. 

δ) Δυτικά και σε πλευρά με τα στοιχεία (Ν,Ξ,Α) μή¬ 

κους 82,6 μ.μ., με το υφιστάμενο ελεύθερο Τελωνειακό 
Συγκρότημα. 

ο. Για τη δημιουργία και χρησιμοποίηση των αποθηκευ¬ 

τικών εγκαταστάσεων αποταμίευσης πετρελαιοειδών μέσα 
στον παραπανω χωρο^η εν λόγω εταιρεία πρέπει να εφοδιαστεί 
μ° τι? κα~α Νομο αόειες και εγκρίσεις και να συμμορφωθεί 
με τις σχετικές, διατάξεις και κανονισμούς πριν από την 
έναρξη λειτουργίας αυτών, αυτό δε διαπιστώνεται με από¬ 

φαση που θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 
ελωνειακής αρχής, με την οποία παρέχεται και η σχετική 

έγκριση έναρξης λειτουργίας. 
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Η έγκριση αυτή ανακαλείται σε περίπτωση παύσης του 
δικαιώματος χρησιμοποίησης της προστιθέμενης παραπάνω 
έκτασης στο Ε.Τ. Συγκρότημα ή διαπίστωσης ανυπαρξίας 
ή παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων, με βάση 
τους οποίους παραχωρήθηκε και γίνονται ληξιπρόθεσμες 
οι σχετικές πράξεις αποταμίευσης. 

Άρθρο 2. 

Ο εδαφικός χώρος που προστέθηκε στο Ελεύθερο Τε¬ 

λωνειακό Συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΤΑΕ 
ΗΕΕΕΑ8» σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο εμβαδού 
τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (3.120) τετραγωνικών 
μέτρων και αυτός του ήδη λειτουργούντος Συγκροτήματος 
της ίδιας Εταιρείας που καθορίσθηκε με το από 3.8.57 

και το αριθμ. 589/18.8.60 Β, Διατάγματα καθώς και το 
379/20.4.1977 Προεδρικό Διάταγμα εμβαδού δεκαεπτά 
χιλιάδων (17.000) τετραγωνικών μέτρων μαζί με τις μέσα 
σ’ αυτά εγκαταστάσεις, αποτελούν εφεξής ενιαίο Ελεύθερο 
Τελωνειακό Συγκρότημα αποταμίευσης πετρελαιοειδών, συ¬ 

νολικού εμβαδού είκοσι χιλιάδων εκατόν είκοσι (20.120) 

τετραγωνικών μέτρων, με νέα περιμετρικά όρια με τα στοι¬ 

χεία (Τ, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Κ, Λ, Μ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ), το οποίο διέπεται από πλευράς Τελωνειακού 
καθεστώτος λειτουργίας του, από τις αναφερόμενες στα 
παραπάνω διατάγματα διατάξεις. 

Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ οικονομ;κπν 

ΔΗΜ. ΔΗΜΟΧΘΕΝΟΠΟΥΛΟΖ 

-«- 
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Σύσταση Ινιστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1400/1983 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάςεων» 

(ΦΕΚ 156/τ. Α724-10-1983). 
2. Τη με αριθμό Υ 13/15-2-84 απόφαση του Πρωθυ¬ 

πουργού «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω¬ 

τή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 75/τ.Β 

15-2-1984). 
3. Τη με αριθμό 387/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

της Επικράτειας, με πρόταση του Τπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Τπουργού Γεωργίας, 

αποφασίζουμε : 
Άρθρο 1. 

Σύσταση. 

Συνιστάται Ινστιτούτο Γάλακτος το οποίο υπάγεται στο 
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Πελοποννήσου - Ηπείρου και 

εδρεύει στα Ιωάννινα. 
Άρθρο 2. 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες. 

1. Το Ινστιτούτο Γάλακτος έχει ιυς αρμοδιότητα την 
έρευνα κάθε θέματος, που αφορά το νωπό γαλα, τα προϊ¬ 

όντα του γάλακτος, τα προϊόντα των οποίων η παρασκευή 
βασίζεται στη χρησιμοποίηση συστατικοί του, γαλακτος 
και την έρευνα της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της 

επεξεργασίας του γάλακτος. 
2. Το Ινστιτούτο Γάλακτος διαρθρώνεται στα κατωτέρω 

Τμήματα και Γραφεία, μεταξύ των οποίων οι αρμοδιότητές 

του κατανέμονται ως ακολούθως : 

α) Τμήμα Τεχνολογίας Γάλακτος - Γαλακτοκομικών 
Π ροϊόντων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έρευνα 
ανάπτυξης νέων προϊόντων γάλακτος και νέων μεθόδων 
επεξεργασίας αυτού και των προϊόντων του και γενικά η 
βελτίωση της τεχνολογίας του γάλακτος. 

β) Τμήμα Μικροβιολογίας Γάλακτος, στην αρμοδιότητα 
του οποίου υπάγεται η μελέτη των μικροοργανισμών, 
που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα του γάλακτος, καθώς 
και στη συντήρηση και μικροβιολογική κατάσταση αυτού 
και των προϊόντων του. 

γ) Τμήμα Χημείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπά¬ 

γεται η μελέτη, από χημικής άποψης, των συστατικών του 
γάλακτος και των προϊόντων του και η διερεύνησ/] των μετα¬ 

βολών του κατά τα στάδια της επεξεργασίας, ωρίμανσης και 
συντήρησής τους. 

δ) Τμήμα Τυποποίησης και Ποιοτικής Κατάστασης, 
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εργαστηριακή 
εξέταση του γάλακτος και των προϊόντων του καθώς και ο 
καθορισμός προτύπων (δΙαηιΐΒΓίΙβ). 

ε) Τμήμα Επεξεργασίας των Αποβλήτων και Αξιο¬ 

ποίησης Υποπροϊόντων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπά¬ 

γεται η έρευνα επί της επεξεργασίας των αποβλήτων των 
εργοστασίων γάλακτος, η ελάττωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των υποπροϊόντων του γά¬ 

λακτος. 

στ) Τμήμα Μηχανολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού, στην 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έρευνα για τη βελτίωση 
του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού των γαλακτο¬ 

βιομηχανιών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του γά¬ 

λακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και τη μείωση 
του κόστους παραγωγής τους. 

ζ) Τμήμα Αγρομετεωρολογίας και Γεωργικής Οικολο¬ 

γίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η μελέτη της 
προστασίας του περιβάλλοντος και η αγρομετεωρολογική 
εξυπηρέτηση της Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. 

η) Γραφείο Διοικητικό - Οικονομικό, στην αρμοδιότητα 
του οποίου υπάγεται η διεκπεραίωση κάθε διοικητικού θέ¬ 

ματος και η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Ινστιτούτου 
καθώς και η οικονομική και διαχειριστική εξυπηρέτηση αυτού. 

Άρθρο 3. 

Στελέχωση. 

1. Του Ινστιτούτου Γάλακτος προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΑΤ'1 Γεωπονικού με βαθμούς 3ο - 2ο, με ευδόκιμη 
υπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην Τεχνολογία του 
γάλακτος, με επαρκή μεταπτυχιακή εκπαίδευση επί θεμά¬ 

των αρμοδιότητας του Ινστιτούτου, καθώς και αξιόλογη 
συγγραφική εργασία σε θέματα τεχνολογίας του γάλακτος. 

2. Των Τμημάτων του Ινστιτούτου προίστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΑΤΙ Γεωπονικού με βαθμούς από 5ο έως και 
2ο και κατά προτίμηση εκείνοι που έχουν επαρκή μεταπτυ¬ 

χιακή εκπαίδευση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε θέματα 
των αντικειμένων των Τμημάτονχ που προίστανται, εκτός 
των Τμημάτων Χημείας και Τυποποίησης και Ποιοτικής 
Κατάστασης, στα οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου 
ΑΤΙ Γεωπονικού ή ΑΤ10 Χημικών με τους ίδιους ανωτέρω 
βαθμούς και τυπικά προσόντα. 

3. Του Γραφείου Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται 
υπάλληλος, του κλάδου ΜΕ3 Διοικητικού ή ΜΕ4 Λογιστι¬ 

κού με βαθμούς 10ο - 4ο. 

4. Σε κάθε Τμήμα του Ινστιτούτου τοποθετούνται μέχρι 
τρεις (3) υπάλληλοι αντίστοιχων προσόντων με τους Προϊ¬ 

σταμένους των Τμημάτων και ένας (1) τεχνολόγος ΤΕΙ 
(ΚΑΤΕΕ) της αυτής επιστημονικής κατεύθυνσης με τα 
αντικείμενα του Ινστιτούτου. 

Στο Γραφείο Διοικητικό - Οικονομικό τοποθετούνται και 
ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΜΕ3 Διοικητικού ή ΜΕ4 

Λογιστικού, μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΜΕ9 Δακτυλο- 

γράφων - Δακτνλογραψιον Δενων Γλωσσων. ένας (I) οπαλ- 

/.η/.ος ν.λί'ον ΣΕ και αία (1) ν.αύαρίττρ’.α. 
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Άρθρο 4. 

Λναπλήρωση. 

1. Τον Προϊστάμενο του Ινστιτούτου ελλείποντα, απάντα η 
κωλυόμενο, αναπληρώνει ο κατά βαθμό ανώτερος η επι 
ισοβάθμων ο αρχαιότερος των Προϊσταμένων των Τμη¬ 

μάτων του αυτού κλάδου με τον αναπληρούμενο. 
2. Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Ινστιτούτου 

αναπληρώνουν οι κατά βαθμό ανώτεροι ή επί ισοβάθμιον οι 
αρχαιότεροι υπάλληλοι των κλάδων, των οποίων οι υπάλληλοι 
μπορεί να προΐστανται των Τμημάτων. 

Άρθρο 3. 

Το Ινστιτούτο Γάλακτος εγκαθίσταται και χρησιμοποιεί 
τις κτιριακές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις της Γεωρ¬ 

γικής Σχολής Ιωαννίνων (Πρακτικό Γαλακτοκομικό Σχο¬ 

λείο Ιωαννίνων). 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑ'ΓΤΗΣ 

(10) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 349 

Τροποποίηση του II.Δ. 633/1977 «περί όρων εισαγωγής, 

συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων 
μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων 
και εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (ΦΕΚ213/τ. Α / 
5.8.1977). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 παρ. 1 και 21 παρ. 4 

του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 110/τ.Λ725.4.1914), όπιυς 
συμπληρώθηκαν με : α) τον Α.Ν. της 23.1.1936 (ΦΕΚ 
47/τ. Λ'/24.1.1936) και β) το Ν. 4085/1960 (ΦΕΚ 110/ 

τ. Α'/29.7.1960). 

2. Την Υ. 13/15.2.1984 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υ¬ 

πουργό Γεωργίαε Γεώργιο Μωραίτη» (ΦΕΚ 75 τ. Β'/ 

15.2.1984). 

3. Τη με αριθ. 428/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Αναπληρουτή 
Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 7, 9 παρ. 2 και 12 

παρ. 6 του Π.Δ. 653/1977 δεν εφαρμόζονται σε ότι αφορούν 
τα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών, τα οποία προέρχονται 
από τους παρεμβατικούς οργανισμούς των Κρατών μελών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία εισάγονται στην 
Ελλάδα, είτε για ιδρύματα και Οργανισμούς κοινωνικού 
χαρακτήρα, είτε για επιχειρήσεις κονσερβοποιΐας, αλλαντο¬ 

ποιίας και γενικά βιομηχανίες ή βιοτεχνίες μεταποιήσεως 
κρέατος για την αποκλειστική χρησιμοποίησή τους από τους 
φορείς αυτούς. 

2. Τα εισαγόμενα κρέατα της προηγούμενης παραγράφου 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από : 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 555/1981 «περί υγειονομικών 
όρων, τους οποίους πρέπει να πληρούν νωπά κρέατα εισα- 

γόμενα εις την Ελλάδα εκ Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας κ.λπ. (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.6.1981), 

στο δε κτηνιατρικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του 

Παραρτήματος II του ίδιου Δ/τος, που τα συνοδεύει, πρέπει 
να αναγράφεται στο τμήμα «ταυτοποίηση κρεάτων» και η 
ένδειξη του μήνα ή μηνών και του έτους ή ετών καταψ ξεως 

και 
β) Τους σχετικούς με αυτά Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, που κάθε φορά ισχύουν. 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑ'ΓΤΗΣ 

(11) 
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Τροποποίηση του Π.Δ. 653/1977 «περί όρων εισαγωγής, 

συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων 
μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και 
εδωδίμων παραπροϊόντων σφαγίων» (ΦΕΚ 2'13/τ.Α / 
5.8.77). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 παρ. 1 και 21 παρ. 4 του 
Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτη¬ 

νιατρικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 110/τ.Α'/25.4.1914), όπως 
συμπληρώθηκαν με : α) τον Α.Ν. της 23.1.1936 (ΦΕΚ 
47/τ.Α'/24.1.1936) και β) το Ν. 4085/1960 (ΦΕΚ 110/ 

τ.Ά/29.7.1960). 

2. Την Υ.13/15.2.1984 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υ¬ 

πουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραίτη» (ΦΕΚ 74/τ.Β'/ 

15.2.1984). 

3. Τη με αριθ. 413/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Γεοτργίας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

Η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 653/ 

1977 άδεια του Υπουργού Γεωργίας, στο εξής, δεν απαι¬ 

τείται, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές κατεψυγμένων 
χωρίς οστά κρεάτων μόνο χοίρων, οι οποίες πραγματοποι¬ 

ούνται από ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων αλλαντοποιίας και 
κονσερβοποιΐας για τη χρησιμοποίησή τους αποκλειστικά 
από αυτούς για την παρασκευή αλλαντικών και κονσέρβών. 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

I ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑ'ΓΤΗΣ 

(12) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 351 

Διαόάύμιιη της ύέτεως του κλάδου ΑΤ Γραμματέων των 
1 ενικών Αρχείων του Κ;έτους, που τυϊτήόηκε με το 
Ν. 1189/81. ' 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 2 ®ϊάφ. τελευταίο 
του Υπαλληλικού Κώδικα που επιτρέπει να καθορίζονται με 
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Π. Δ,·γμ» ίνιαίίς θειεις ν.οτς’ εξαίρετη ατό τι; ρυθμίσει; 
των σχετικών ίιατάξεων του Κώ3ικα. 

2. Την αριθ. Υ. 79/21.6.84 (ΦΕΚ 413/Β784 απόφαση 
Πρωθυπουργού «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη¬ 

ρωτή Ιχουργέ Οικονομικών». 

3. Τη γνωμοδότηση με αριθ, 213/1984 του Συμβουλίου 
τηρ Ετικρατείας, μετά αττό χρότα-η των Υπουργών Προ- 
εορίχς τη; Κυβερνήτη;. Αναπληρωτή Υπουργού* των Οικο¬ 
νομικών και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Η οργανική θέση του κλάδου ΑΤ Γραμματέων των Γενι¬ 
κών Αρχείων του Κράτους που συστήθηκε με εισαγωγικό 
6α·$μό τον Το σύμφωνα με τις διατάξεις της χαρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 1189/81 (ΦΕΚ 203/Α 730.7.1981) και 
τη; οποίας η σύσταση διαπιστώθηκε με την αριθ. Β/61264/ 
12736/24.9.81 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 601/Β730.0. 
1381) διαβαθμίζεται ενιαία στους βαθμούς 7ο—4ο. 

Στην Υπουργό Πολιτισμοί και Επιστημών αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Άρθρο 3. 

Στο τέλος του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ προστί¬ 
θεται μεταβατική διάταξη, ως ακολούθως : 

«Μεταβατική διάταξη 

συντάςεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
συνταςιουχων του I αμειου των οποίων η σύνταξη έχει 
καΟορισΘεί κατ’ εφαρμογή της καταργουμένης διά του πα¬ 

ρόντος παραγρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού ανα- 

καθοριζονται από την ισχύ του παρόντος κατά τα ειδικό¬ 

τερα οριζόμενα στην παράγρ. 1 εδαφ. α' του άρθρου 19 του 
Καταστατικού». 

Άρθρο 4. 

II ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει 
από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

^ Στον 1 πουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος 
τούτου. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Αθήνα, 1.3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΑΧΑΡΗΣ ΔΗ Μ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

(13) 
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Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν.4497/1966 

«περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και ετέ¬ 

ρων τινών διατάξεων». 

2. Γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ, που διατυπώθηκε 
στις αριθ. 2712/83, 2727/83 και 2732/83 συνεδριάσεις του. 

3. Γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που 
διατυπώθηκε στην αριθ. 4/23.5.84 συνεδρίασή του της 
ΚΓ' περιόδου. 

4. Την αριθ. 403/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφα¬ 

λίσεων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Καταστατικού του ΤΑΓΙ-ΟΤΕ 
(ΑΥΕ 36360/Σ.1811/1943, ΦΕΚ 215Β'/43) τροποποιεί¬ 

ται ως εξής : 

«3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται 
να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση να υπογράφονται 
ορισμένης φύσεως έγγραφα ή επιστολές ή βεβαιώσεις από 
τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ταμείου ή από τους 
Προϊσταμένους των λοιπών Διευθύνσεων ή από τους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων και Περιφερειακών Γρα¬ 

φείων, σύμφωνα με τα όσα Οα ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου». 

Άρθρο 2. 

Η παρ. 4 του άρθρου 19, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 της 26130/Σ.277/1958 (ΦΕΚ 123 Β') καταργείται, 
1) δ- 7τα- 5 >'*!»(δάνει αρΌαό 4. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
- (14) 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Αριθ. 388/6.8.84 

(άρθρ. 1 του Ν. 1266/82). 

Τροποποίηση της Π.Δ./Τ.Ε. 363/17.5.84 που αφορά στον 
καθορισμό του ύψους και των πηγών κάλυψης των ανα¬ 

γκών σε κεφάλαια του προγράμματος χορηγήσεων της 
Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος για το 
έτος 1984. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε 
υπόψη : 

α) την Πράξη του 363/17.5.84, 

β) το νομισματικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, την 
εξέλιξη των χορηγήσεων της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας 
της Ελλάδος προς δικαιούχους του προγράμματος Εργατι¬ 

κής Κατοικίας καθώς και νεότερες εκτιμήσεις για τους 
ίδιους χρηματοδοτικούς πόρους της Εθνικής Κτηματικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε : 

Να τροποποιήσει την Πράξη 363/17.5.84 ως εξής : 

1. Καθορίζεται σε δρχ. 27.500.000.000 το ανώτατο 
όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται να μεταβληθεί μέσα στο 
έτος 1984 το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείου που χορη¬ 

γεί η_ Εθνική Κτηματική Τράπεζα (παρ. Ια της πράξη 
363/17.5.84). Ειδικότερα το ανώτατο όριο για την εντός 
του έτους 1984 μεταβολή υπολοίπου για τα δάνεια Εργατι- 

τικής Κατοικίας καθορίζεται στο ποσό των 14.500.000.000 

δρχ. μείον τα χρεολύσια που θα εισπράξει η Εθνική Κτημα¬ 

τική Τράπεζα της Ελλάδος από τα δάνεια αυτά μέσα στο 
έτος 1984. 

2. II συνολική αναχρηματοδότηση της Εθνικής Κτημα¬ 

τικής Τράπεζας της Ελλάδος από την Τράπεζα της Ελλάδος 
εντός του 1984 μπορεί να φθάσει σε δρχ. 20.500.000.000, 
κατ’ ανώτατο όριο. 

3. Καθορίζεται ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
οφείλει α καταθέτει τα διαθέσιμά του, π'ρα από το ποσό 
που αντιστοιχεί στις πληρωμές του ενός 15ν0ημέρου, στην 
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο 
των καταθέσεων αυτών 0α καθορίζεται μετά από συμφωνία 
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της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος και του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. ' 
Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 363/17.5.84 παραμένει αμετά- 

βλητη. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Λυγούστου 1984 

Ο Διοικητής 
Δ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ 

(15) 

Δανειοδότηση των γεωργικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 
για την αγορά αγροτικών προϊόντων από την ΚΥΔΕΠ 
και τις συνεταιριστικές γεωργικέ; οργανώσεις. 
Έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας 29370/23.5.84 (Λ Π 
1655). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΆΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 163/2.7.84) 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 

αφού έλαβε υπόψη : 

α) Τις Π.Δ. 237/22.6.83. 275/1.9.83, 277/9.9.83 και 
280/9.9.83 με τις οποίες εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της 
ΚΥΔΕΠ και των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων^ 

από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά 
απευθείας από τους παραγωγούς, σταριού, οσπρίων, αραβό¬ 

σιτου και ρυζιού και καθορίστηκαν ως ημερομηνίες λήξης 
της περιόδου εκταμίευσης των δανείων οι : 31.12.83, 28.2. 

1984, 30.4.84 και 28.2.84 αντίστοιχα. 

β) Το29370/23.5.84 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 
με το οποίο ζητείται, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορ¬ 

ρόφηση των παραπάνω προϊόντων και η δραστηριοποίηση 
των γεωργικών οργανώσεων στον τομέα της μεταποίησης, 

να επιτραπεί η δανειοδότηση των γεωργικιόν οργανώσεων 
που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες γι’ αγορά από την 
ΚΥΔΕΠ και τις εντολοδόχες της γεωργικές οργανώσεις 
προϊόντων μετά τις παραπάνω ημερομηνίες λήξης της 
περιόδου εκταμίευσης των δανείων με το επιτόκιο που ισχύει 
για τις δανειοδοτήσεις τους για κεφάλαια κίνησης, αποφά¬ 

σισε : 

Να εγκρίνει τη χρηματοδότηση των μεταποιητικών 
γεωργικών μονάδων (συνεταιριστικών από την Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιωτικών από τις εμπορικές 
τράπεζες) για κάλυψη των δαπανών αγοράς σταριού, 

οσπρίων, αραβόσιτου και ρυζιού που έχουν συγκεντρωθεί 
από την ΚΓΔΕΠ και τις γεωργικές συνεταιριστικές οργα¬ 

νώσεις με επιτόκιο αυτό που ισχύει, αντίστοιχα, για τη 
χρηματοδότησή τους γενικά για κεφάλαια κίνησης και με 
την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση θα καλύπτει αγορές 
που θα πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης της 
περιόδου εκταμίευσης των δανείο>ν που έχουν καθοριστεί 
στις ειδικές κατά προϊόν αποφάσεις (τελευταίες Π.Δ. 237/ 

1983, 275/83, 277/83, 280/83, 368/84). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΛΦΙΩΤΗΣ 

(16) 

Εξαίρεση των εξαγωγών καπνών που αγοράζονται από 
την ΥΔΑΓΕΠ από την καταβολή διαφοράς τόκων. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 165/13.7.84) 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη : 

α) Την Π.Δ. 212/18.4.83 (όπως ισχύει) που ρυθμίζει 
τα επιτόκια χρηματοδότησης των εξαγωγών και την κατα¬ 

βολή διαφοράς τόκων, 

β) το περιεχόμενο του από 10.5.84 εγγράφου του Εθνι¬ 

κού Οργανισμού Καπνού, αποφάσισε: 

Να τροποποιήσει στο σημείο αυτό την Π.Δ. 212/18.1.83 
και να καθορίζει ότι δεν καταβάλλεται διαφορά τόκων στο 
δραχμοποιούμενο ατπό την κοινοποίηση της παρούσας απόφα¬ 
σης συνάλλαγμα που προέρχεσαι από την ®ξ>αγωγή καπνών 
που έχουν αγοραστεί από την ΥΔΑΓΕΠ, 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 


