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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

486.25όστ*ϊη Αμίσθου Προξενείου στην Περουτζια της 
Ιταλίας χ,αι κοιθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του. 1 

437. Σύσταση, Αμίσθου Γενικού Προξενείου στο ΑΒΠ 
ΒΗΑΒΙ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κα- 
•δορι<%(30 ς «εριφερείας δικαιοδοσίας του.% 

43-8. Προσαομογή της νοαοθεσίας προς τις διατάξεις της 
80/1»ΒΟΚ (έκδοση Μ.13.80, αριθ. Ν. 3Τδ/82 
σελίς 302) οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων «περί της μελλοντικής συνεργασίας 
και της αμοιβαίας συνδρομής των Κρατών - μελών 
στις έρευνες για τα αεροπορικά ατυχήματα»..3 

439. Καθορισμός των οδικών μεθοριακών σταθμών Κρυ¬ 
σταλλοπηγής Φλωρ'ίνης και Κακαβιάς ίωαννίνων, ως 
σημείων εισόδου - εξόδου επιβατών εξωτερικοί. 4 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

94. Έγκριση σύναψης μακροπρόθεσμου δανείου ·σε συνάλ- 
λαγμοί· ύ-Φοος μέχρι του ισοτίμου των $ 250 εκατομ., 

•μεταξύ της -Δημοσίας Επιχειρήτεως Ηλεκτρισμού 
και ομάδας αλλοδαπών Τραπεζών, για την κάλυψη 
μέρους των δαπανών του επενδυτικού της προγράμμα¬ 

τος έτους 1984.. ... ...   .6 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
—- (1) 
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Σύσταση Αμίσθου Προξενείου στην Περούτζια της Ιταλίας 
και καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'%μι®»5 

1. Τις διατάξεις της-παραγράφου 6, του άρθρου 24. του 
Νόμου 419/76 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι¬ 
κών» (Φίρ: -221/20ί8.1®76, τ. Α'). 

3. Τη γνώμη που διατυπώνει στο -έγγραφό της με αριθ, 
Φ. (Μ 9.1/1864/24.5.1984 η Πρεσβεία στη Ρώμη. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της κοινής απο- 
φάσεως με αριθ. Υ. 36/22.3.1984 του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εξωτερικών «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εξωτερικών» (ΦΕΚ 170/23.3.1984, τ. Β') 

4. Τη γνωμοδότηση με αριθ. 612/1984 του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εξω¬ 
τερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

1. Συνιστάται Άμισθο; Προξενείο στην Περούτζιυ. της 
Ιταλίας. ι 

2. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας τού, κατά την .προηγούμενη 
παράγραφο. Ακίσθου Προξενείου εκτείνεται .επί των επαρ¬ 
χιών της ΡΕΒΗΟΙΑ και ΤΕΠΝΙ της περιφερειακής δ:οι- 
κήσεως ϋΜΒΚ,ΙΑ και των επαρχιών της Α;ΝΟΟΝΑ, Α800· 
ΒΙ-ΡΙΒΕΝΟ, ΜΔΟΕΚΑΤΑ, ΡΕ8ΑΚ0 - ΠΚΒΙΝΟ της 
περιφερειακής διρικήσεως ΜΑΒΟΒΕ. 

Στον Υφυπουργό· Εξωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση αυτού του Π ρ,οΆρικού .Διατάγματος. 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΜΓΙΙΟΥίτε® ίΕ^ατερίΚΟΒ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ 

(«) 
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Βύσταβη Άμίσθοσ ΤΈνικού Ημοξενεόου .στο Α©Π ΒΗΛίΒΪ 
των Ηνωαένων Αραβικών Εμιράτων καί καθορισμός .περι¬ 
φέρειας δικαιοδοσίας το». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας ωπόζη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 24,; του 
Νόμου 419/76 .«περί -Οργανισμού του Υπουργεί® #ξμτ«ρ!- 
κών» (Φ^Κ .221/29.8,1976, τ. Α'). 

2. Τη γίώμηπου διατυπώνει στο έγγραφό της· με αριθ. 

'1481/Ι2941/ί5;ί2.;^^·η Πρεσβεία στο -Κουβέιτ. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της .κοινής απο- 
φάσεως με αριθ. Υ. 315/"22.3.,ί984 του Πρωθυπουργόν και 



1858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

του Υπουργού Εξωτερικών «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εξωτερικών» (ΦΒΚ ΠΟ/23.3.1984, τ. Β').; 

4. Τη γνωμοδότηση με αριδ. 610/1984 του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εξω¬ 
τερικών, αποφασίζουμε: 

ιηση του Κράτους—Μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας που διεξάγει την έρευνα, δέτει —στα πλαίσια 
της αμοιβαίας συνδρομής— στη διάδοση του αιτούντος, μέσα 
στα όρια των δυνατοτήτων της και ανάλογα με την περί¬ 
πτωση : 

'Αρδρο μόνο. 

1. Συνιστάτ.αι Αμισδο Γενικό Προξενείο στο \Βϋ 
ΠΗΑΒΙ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

2. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας τού, κατά την προηγουμένη 
παράγραφο, Αμίσθου Γενικού Προξενείου εκτείνεται σ’ όλη 
την έκταση του Εμιράτου του ΑΒΠ ΠΗΑΒΙ. 

Στον Υφυπουργό Εξωτερικών, (αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. 

Αδήνα, 5 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΨΗΣ 

•(3) 
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Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 80/ 
1266/ΕΐΟΚ (έκδοση 31.12.80, αριδ. Ν. 375 /32 σελίς 
302) οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των «περί της μελλοντικής.; συνεργασίας και της αμο1· 
βαίας συνδρομής των Κρατών—μελών στις έρευνες για 
τα αεροπορικά ατυχήματα». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις .· α) του'άρδρου 2 του. Ν. 945/1979 
(ΦΕΚ 170/Α71979) «περί κυρώσεως της συνδήκης Προ- 
σχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομική; 
Κοινότητα, και την Ευρωπαϊκήν. Κοινότητα Ατομικής Ενέρ¬ 
γειας ως και της συμφωνίας «περί προσχωρήσεως της Ελ¬ 
λάδος εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Άνδρακος και Χά- 
λυβος», β) του ^άρδ'ρου5 6 παράγραφος 4 του Νόμου 1440/ 

1984 (ΦΒΚί 70^71984)’ «όυρμίτοχή της· Ελλάδος στο 
κεφάλαιο, στα αποδεματικά και στις προβλέψεις της Ευρω¬ 
παϊκής-· Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνδράκος και Χάλυβος και του Οργανισμού Ε¬ 
φοδιασμού ΕΥΡΑΤ0Μ», με τον οποίον τροποποιούνται ο: 
διατάξεις του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α71983) «εφαρ¬ 
μογή του κοινοτικού δικαίου» και γ) της αριδ. ΔΚ. 29959/ 
8.8.84 κοινής απόφασης τόυ Π ρωδυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού Εδνικής Οικονομίας «χέρι αναδέσεως αρμοδιοτήτίό" 
στους Υφυπουργούς Εδνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και 
Α. Γεωργιάδη» (ΦΕΚ 54ι6/Β78.8.84). 

2. Την 501/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας. με προιαςη ,-φων Υπουργών Εδνικής Οικονομίας 
και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε : 

α) Τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς -/.α: μηχανήματα που 
διαδέτε: για : 

αα) Τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης στα συντρίμια. 
τον εξοπλισμό του αεροσκάφους και σε άλλα αντικείμενα 
π;υ παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα. 

ββ) Τη χρησιμοποίηση των ενδείξεων των οργάνων κα- 
,-αγραφής παραμέτρων πτήσεων και των οργάνων καταγρα¬ 
φής της προφορικής επικοινωνίας και των (ακουστικών ση¬ 
μάτων συναγερμού του δαλάμου διακυδερνήσεως του αερο¬ 

σκάφους. 

γγ) Την αποδήκευση στη μνήμη μηχανογραφικού συστή¬ 
ματος και τη χρησιμοποίηση των στοιχείων σχετικά με τα 
αεροπορικά ατυχήματα. 

β) Ειδικευμένους σε τέτοιου είδους έρευνες εμπειρογνώμο¬ 
νες για να τους ανατεδούν ,καδορισμένες εργασίες, αλλά 
μόνον αν πρόκειται για έρευνα που διεξάγεται κατόπιν σο¬ 
βαρού ατυχήματος. 

2. Η κατά την παράγραφο 1 συνδρομή, παρέχεται, κατά 
το δυνατό, δωρεάν. 

Άρδρο 3. 

Με σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση της ασφάλειας τω; 
εναερίων μεταφορών και την πρόληψη αεροπορικών ατυχη¬ 

μάτων : 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες- διερευνητής αεροπορικών ατυ¬ 
χημάτων της ΥΠΑ. ανακοινώνουν, με τον όρο της αμοιβαιό¬ 
τητας! περιοδικά προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Κρα¬ 
τών—μελών της ΈΟΚ κάδε πληροφορία σχετική με συμ¬ 
βάντα που δεν εξελίχθηκαν σε ατυχήματα, καδώς επίσης 
και τα αποτελέσματα των διερευνήσεων ατυχημάτων αερο¬ 
σκαφών μεγίστου, ετιπρεπομένου βάρους απογειώσεως μεχρ' 
5.700 ΚΟ. 

2. Τα αποτελέσματα που, αναφωον-τι» σφην , προηγούμενη 
παράγραφο παρέχονται σε έντυπο αντίστοιχο εκέίν-ου που έχε: 
οιισδεί- από τον Διεδνή Οργανισμό Πολιτικής, Αεροπορίας 
(ΙΟΑΟ) για τη γυωστοποίηση ατυχημάτων-τ/Σφ^σων. 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναδέτουξίε τή/δημοσίευση 
και εκτέλεση παρόντος. 

Αδήνα. 5 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦ ) ΓΟΣ , ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΛΝΑΓ- ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΙΙΑΔΟΜΙΚΟΑΑΧΗΣ 

(4) 
(Αρδρο 1 

Γο , Διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της νο- 
μοδεσίας προς τις διατάξεις της 80/1266/ΒθΚ οδηγίας 
τιλ Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δημοσιεύ- 
δηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έκδοση 31.12.1980 αο-δ Ν 
375/32 σελίς 103). ' ' 

Άρδρο 2. 

ν 1. Σε περίπτωση ατυχήματος πολιτικού αεροσκάφους Υ¬ 

πηρεσία Πολίτικης Αεροπορίας (ΥΠΑ) ύστερα από 'αί- 
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Καδορισμός των οοικων μεθοριακών' σταδμών ΚΡΥΣΓΓΙΑΛ- 
ΛΟΠΗΓΗΣί Φλωρινης και ΚΑΚΑΒΙΑΣ Ιωάννίνων. ως 
σημείων εισοοου-εςοδου επιβατών εξωτερικού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρδρου 15 του Ν. 4310/1929 «περί 
εγχαταστασεως χαι χ-νήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστανο- 
[/.(χο^ »διαβατηρίων και απελάσεων χαι εχτο^ίβεων». 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 1859 

2. Την με αρι-3. 618/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τά¬ 

ξης, αποφασίζουμε: 

Άρδρο μόνο. 

Καδορίζονται ως σημεία εισόδου και εξόδου επιβατών ε¬ 

ξωτερικού οι οδικοί μεθοριακοί σταθμοί ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ¬ 

Ι IΗΤΤΙΣ Φλωρίνης και ΚΑΚΑΒΙΑΣ Ιωαννίνων. 
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσί- 

ευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος. 

Αδήνα, 5 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΖ ΧΚΟΥΛΛΡΙΚΗΕ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
--- (5) 

(Αριδ. πράξεως 94, της 27ης Σεπτεμβρίου 1984) 

Έγκριση σύναψης μακροπρόθεσμου δανείου σε συνάλλαγμα 
ύψους μέχρι του ισοτίμου των $ 250 εκατομ., μεταξύ της 
Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και ομάδας αλλοδα 
πών Τραπεζών, για την1 κάλυψη μέρους των δαπανών του 
επενδυτικού της προγράμματος έτους 1984. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διαιτάξιεις της παρ. 3 του άρδρου, 3 του Ν. 1468/ 

I 958 «περί ·ιβρύσεως Δημοσίαςί Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», 

όπως αυτή «ντικαταιστάδηκε με το άρδρο 3 του Α.Ν-. 1672/ 

1951 και κυρώδήκε με το Ν. 21Ί8/Ι1952, 

2. Την ·αρίδ. 182/2/2)1.9.84 απόφαση της Επιτροπής Νο 
μισματικων και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, με την οποίοι εγκρίδηκε η σύναψη από τη ΔΕΗ με 
ομάδα αλλοδαπών Τραπεζών· μακροπρόθεσμου δανείου σε 

οι-άλλαγμα ύψους μέχρι του ισοτίμου των $ 250 εκατομ.. 

για την κάλυψη μέρους των δαπανών του επενδυτικού της 

προγράμματος έτους 1984. 

3. Την ,χριδ. 32123/Φ44/99/1984 εισήγηση του Υπουρ¬ 

γού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων περί εγκρίσεως συνάψεως 
του ως άνω δανείου, αποφασίζΐ':: 

(1. Εγκρίνειι τη σύνμψη εκ μέρους της Δημοσίας Επιχείρη¬ 

σε ως Ηλεκτρισμού μακροπρόθεσμου δανείου σε συνάλλαγμα 
ύψοΜς μέχρι τουι ισοτί^κου των $ 250 εκατομ.. για την κάλυψη 

μέρους των δαπανών του επενδυτικού της προγράμματος έτους 
1984, με οαάδα αλλοδαπών Τραπεζών αποτελούμενη οπό τις 
ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΕ ΤΟΚΥΟ, ΚΤΒ, ΒΑΝΟΠιΕ ΝΑΤΙΟΝΆ- 

ΚΕ ΟΕ ΡΑΒΙ8. ΒΑΝΟϋΒ ΒΕ ΕΑ 80€ΪΕΤΕ ΡΙΝίΑΝ- 

ΕΙΕΒΕ ΕϋΚΟΡΕΕΝΝΕ, ΟΟΜΡΑΟΝίΙΕ ΕυΧΕΜΒΟΙΙΒ- 

ΟΕΟΙ8Ε ΒΕ ΕΑ ΒΒΕ8ΒΝΒΚ ΒΑΝΚ ΑΟ. — ΌΒΕ8- 

ΒΝ,ΕΚ ΒΑΝΚ ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑΚ, — ΟΒΕΟΙΤΑΝ- 

8ΤΑΚΤ — ΒΑΝΚΑΈΒΕΙΙΝ. ΕίΚ8Τ ΟΗΜΑΟΟ ΕΓΜ1- 

ΤΕΒ, ΠΜ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΚΙΜΙΤΙΕΒ, ΚΒΕϋΙΕΤ 
ΒΑΝΚ ΙΝΤΕΒΝΑΉΟΝΑΕ ΒΒϋΙΙΡ, ΤΗΕ ΚΥΌΑΥΑ 
ΒΑΝΚ. ΕΤΒ, ΤΗΕ ΜΪΤ81ΙΙ ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΒ. ΝΑ- 

ΤΙΟΝΑΕ \νΕ8ΤΜΙΝ8ΤΕΒ ΒΑΝΚ ΡΕΟ, 8ΤΑΝΒΑΒΒ 
ΟΗΑΒΤΕΒιΕΤ) ΒΑΝΚ ΡΕΟ, ΟΟΜΜΕΗΖΒΑΝΚ ΑΟ. 

ΤΗ/Ε Τ.ΑΙΥΟ ΚΟΒΕ ΒΑΙΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΒ, ΤΗΕ ΤΟΚΑΙ 
ΒΑΝΚ, ΕΙΜΙΤΕΒ, ΤΗΕ ΓΑβϋΒΑ ΤΚυ&Τ ΑΝ1) 

ΒΑΝΚΙΝΟ 00ΜΡΑΝ1Υ. ΕΙΜΙΤΕΒ (ΚΊΕΛΌ ΜΑΝΑ- 

0ΒΒ8), καδώς επίσης και από άλλες που δα επιλεγούν -από 

τις προαναφερδείσες για να συμμετάσχουν στο δάνειο. 

Το ανωτέρω δάνειο, δα είναι μεταβαλλόμενου επιτοκίου και 
■5α χορηγηδεί σε δΟλλάρια ΗIIΛ 110 εκατομ., πλέον ευρω¬ 

παϊκές νομισματικές μονάδες (ΕΟϋ) 72.5 εκατομ.. πλέον 
λίρες Αγγλίας 64 εκατ. 

Η κατανομή αυτή του ποσού του δανείου μεταξύ -των νομι¬ 

σμάτων δυνατόν1 να μεταβληδεί κατά την υπογραφή της δα¬ 

νειακής συμβάσεως. 

Το δάνειο -3α συναφδεί με τους βασικούς όρους που εγκρί· 
•βήκαν με την υπ’ αριδ. 182/2/21.9.84 απόφαση της Επιτρο¬ 

πής Νομισματικών και Π ιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος και με τους λοιπούς που δα συμφωνήσουν μετα¬ 

ξύ τους τα μέρη. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Υπουργό των Οικονομικών να διαβε- 

βαιώσει τις δανείστριες Τράπεζες εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου με επιστολή του προς αυτές που δ® δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι δεν δα ληφδούν· κυβερνητι¬ 

κά ή άλλα μέτρα με τα οποία -5α χειροτερεύει η οικονομική 
·3έση της ΔΕΗ και δα παρακωλύεται η εκπλήρωση των υπο¬ 

χρεώσεων της που δα απορρέουν από τη σχετική δανειακή 
σύμβαση. 

Αυτή η πράξη να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑ1Σ 

λΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΑ ΤΤ»ΟΓΜ·«Μ 




