
Γ'.2 τη συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα απο-Ψεμα- 
σιν.ά '/.at ττ:ς προβλέψεις της Ευρωπζϊκής Τραπέζης Ε
πενδύσεων στο κεφάλαιο της Ερωπαικής Κοινότητος Άν- 
•Ψρακος /.at Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥ- 
ΡΑΤΟΜ. στα πλαίσια της Συν-Ψήκης Προσχωρήτεως 
της Ελλάδες στην ΙΈρωπαϊ/.ή Οικονομική Κοινότητα, στην 
ί',.::·. πή Κοινότητα Ά >3 ράκος και Χάλυβες και στην1 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Ποος τη Βουλή ταιν Ελλήνων
1. Στις 2S Μαιου 1979 η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευ

ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα Α’τομ:κής Ενέργειος. Η Συν-3ήκη Προσχωρήσεως της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην Ευ- 
ρωπ.τϊκ.ή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και στη Συμφωνία 
κσερί προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα Άνίρακος και Χάλυβες» κυοώ·5ηκε κε το Χόν,ο 94ο- 
■27.7.79 (ΦΕΚ 170 τ. Α').

II Σ.ν-Ψήκη Προσχωρήσεως σέύην.ε σε ισχύ την 1η Ιανουά
ριου 1981.

Σύμφωνα με το άρ-ψρο 2, Μέρος Πρώτο, της Συν-Ψήκης 
Προσχωρήσεως της Ελλάδος στη-; ΕΟΚ. ΕΚΑΕ, ΕΚΑΧ, 

οι διατάξεις των αρχικών Συνψηκών και ο: αράξεις των ορ
γάνων των Κοινοτήτων δεσμεύουν την Ελληνική Δηκοκρα- 
τ'α και εφαρμόζονται με τονς όρους σου προβλέπονται στις 
συ. βήκες αυτός και στην Πράξη Προσχωρήσεως.

Η Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρ·3ρο 3 παρ. 
'2 Μέρος Πρώτο της Συν-Ψήκης Προσχωρήσεως, αναλαμ
βάνει την υποχρέωση να προσχωρήσει στις συμβάσεις που προ- 
βλέπονται από το άρ-Ψρο 220 της Συν-Ψήκης ΕΟΚ, καβώς 
και στα Πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων! 

• αυτών. * ”, ■’■·■■ · ··.··' ο
Συμρωνα με τη Συν-S ήκη Ιδ,ρύσεως της Ευρωπαϊκής Οι

κονομικής Κοινότητας της Ρώμης, 1η Ιανουάριου 1958, τά
κο άτη —· μέλη της Κοινότητος -S-a γίνουν μέλη και της Ευ
ρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, από της προσχωρήσει»; τους 
στην ΕΟΚ. - : ϊ "· - -
: Γα πρωτόκολλα ap:S. 1 και 5. τα οποία είναι προσαρτη-
μονα στη Συνθήκη Π ροσχωρήσεως της Ελλάδος στην ΕΟΚ,. 
ΕΚ Λ Ιο. ΕΚΑΧ. πρ-σβλέποαν τη συμμετοχή της Εύ.ν,άϊος στο 
κεφαλαίο. στα ευπού εματικά και- στις προβλέψεις της Ευρω
παϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και στο κεφάλαιο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας Ά:ν-Ψρακος και Χάλυβος. Δηλαδή:

α) συμμετοχή'τής Ελλάϊος στο κεφάλαιο, στα απο·3εματι- 
κα και στις προβλέψεις της Ερωπαικής Τραπέζής Επενδυ
τών με το ποσό τον ECU 29.969.159. Το ποσό αυτό -5α 
κατσόληψε: σε 6 άτοκες δόσεις, στο τέλος των μηνών Απρι
λίου και Οκτωβρίου των ετών 1981 μέχρι και 1983. Οι πρώ- 

πευτ: δόσεις ·5α είναι ισόποσες, και ·3α α-έρχονται σε 
I-CI 5.853.206.80 η κάΨε μία. και η τελευταία σε ECU 
703.125. Το ισότιμο, σε δραχμές. κά-5ε δέσεως. -Sa υπολο
γίζεται με την ισοτιμία της δραχμής προς τη λογιστική μο- 
■'2"σ. που ισχύει την τελευταία εργάσιμο ημέρα του προηγού
μενου τής καταβολής κάψε ϊόσεως μηνός.

ο; συμετ-οχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Αν-Ψρακος και Χάλυβος-, με το ποσό των ECU 3.000.000, 

-? 3 ετήσιες ισόποσες άτοκες δόσεις, .των ετών 1981, 1982, 
1983. Το ισότιμο, σε .δραχμές, κά-Ψε δέσεως -ψα υπολογίζεται 

■Λϊ ~ψ ισοτιμία της δραχμής προς τή λογιστική μονάδα. που 
Έ'γ'· την ημέρα' της καταβολής κάψε ϊόσεως.

Στο παράρτημα 1, ταυ άρ-Ψρου XV ΕΤΡΑΤΟΜ της Συν- 
ν_ζ·.'ς Π ρεσχωρήσεους της Ελλάδος στην ΕΟΚ. ΕΚΑΒν.αε 
EK.VX προβλέπετε:: η συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο 
'°-' Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ. Δηλαδή:

Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο του Οσ^ανισμού Β- 
^ιασμσύ ΕΤΡΑΤΟΜ ·με το ποσό' των ECU 192.000. Το 
1981 ·3α κχταβληΨεί το 10%, δηλαδή ECU 19.200. Το πο- 

αυτό υπολογιζόμενο με την τιμή μετατροπής των 30 ϊ-ρχ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ανέρχεσαι σε 576.000 δ:αχ. Το υπόλοιπο ποσό. δηλ. ECU 
172.SCO. ·Ψα καταβληΨε: με απόφαση του Συμβουλίου, που 
-Ψα λσιείεί με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Ε
πιτροπής. ~

Ο Οργανισμό; Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ συστήύηκε βάσει 
των άρ-Ψρων 52 και επόμενα, της από 25.3.1975 Σον-ψήκης 
περί Ιδρυσε:·.; της Ευρωπαϊκής Κοινότητες Ατομικής Ενέρ
γειας.

Για την καταβολή του ποσού της συμμετοχής της Ελλά
οος στο κεοαλαιο. στα απο-Ψεματικά και στις πρυβλένψεις της 
Ευρωπ αίκής Τραπέζης Επενδύσεων και στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητες ' Αν Δράκος και Χάλμβος έχει εκ- 
δοΨεί η zpt-S. 22-6/0.10.1931’ Πράξη του Τπουργικού Συμ
βουλίου.

Για την καταβολή, του ποσού της συμμετοχής της Ελλά
δος στο κεφάλαιο του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ 
έχει ε/.δοΨεί η αρ:·Ψ. 344/80/4.12.81 απόφαση της Νομι
σματικής Επιτροπής.

Η ανωτέρω Π ράξη του Τπουργικού Συμβουλίου και η ανω
τέρω απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, προβλέπουν τα 
ακ.όλευΨα:

α) η καταβλή του ποσού της συμετοχής της Ελλάδος στην 
ΕΤΕ, ΕΚΑΧ. Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ -Sa λαμ
βάνει χώρα με τη ΐμορφή πιστώσει»; των ύ,ογαμιασμων κα- 
ταλέσεων, που έχουν αινοιχ-Ψει στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
στο όνομα τη; ΕΤΕ. ΕΚΑΧ. ΕΤΡΑΓΓΟΜ.

δ) οι πιστώσεις αυτές -Ψα καλύπτονται, από το προϊόν των 
ισόποσων ατόκων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα της Ελ
λάδος στο Ελληνικό Δημόσιο.

γ) τα άτοκα αυτά δάνεια -Sa αποδο-Ψούν στην Τράπεζα της 
Ελλάϊος. από το Ελληνικό Δημόσιο, όταν πάψει η λειτουρ
γία της ΕΤΕ. ΕΚΑΧ. του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ 
ΤΟΜ. ή όταν πάψει η Ελλά:α να συμμετέχει στους Οργανι
σμούς αυτούς. ... ......

3) οι σχετικές συμβάσεις που βα υπογραφούν .μεταξύ του 
Υπουργού των Οικονομικών και του Ελληνικού Δηυοσίου. 
για τον ανώτερο άτοκο δανεισμό, βα .κυρω-3ούν μΐε Νόμο, από 
το Υπουργείο Οικονομικών, κα-Ψόσον οι διατάξεις τυ Ν.Δ. 
631/1970 και του Ν.Δ. 113/1974 δεν καλύπτουν την κατα
βολή του ποσού της συαμετοχής της Ελλάλος στην ΕΤΕ.
ΕΚ .ΑΧ. ΕΤΡΑΤΟΜ.

Το άρ-S.-o 7 του Πρωτοκόλλου αρ-3. 1 «περί 'της Ευρω
παϊκής Τραπέζης Επενδύσεων» προσαρτημένο στη Συνβήκη 
Προσχωρήσεως και το άρ-3·ρο V, παρ. 6 του «Καταστατικοί» 
του Οργανισμόν Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση μεταβολής της αξίας του νομίσματος ενός Κρά
τους Μέλους σε σχέση μϊ τη λογιστική μονάδα, r μερίδα 
συμμετοχής του στο κεφάλαιο, την οποία έχει καταβάλει σε 
εγνώριο '.ό/υισαα. αναπροσαρμόζεται α/άλογζ, με τη μεταβο
λή που έγινε στην αξία του νο/αίοματος με συμπληρωματική 
καταβολή ενός ποσού από το Κράτος αυτό προς την Τράπε
ζα στην περίπτωση μειώσεως ή με επιστροφή «νός ποσού από 
την ΕΤΕ προς το Κράτος σ’ε περίπτωση αυξήσεως. ·

Κατά την ετήσια Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Ε
πενδύσεων, στις 15.6.81 «γκρί-3ηκε ο διπλασιασμός του χνει- 
λημέ'.ου κεφαλαίου της ΕΤΕ από ~ο Συμβούλιο των Διοι
κητών της Τραπέζης. Τα κρ.άτη — μέλη -Sa καταβάλουν 
το ποσό τη; αυξήσεως σε 8 εξαμηνιαίες .δόσεις. Η πρώτη 
δόση -Sa πραγματοποιηθεί στις 30.4.84.

Για να χντιμετωπισ-Ψεί το -Ψέμα της νομιμοποιήσεως της 
καταβολή; του ποσού της συμτυνετοχής της Ελλ.άδος στο κε- 
οάλαιο της ΕΤΕ, EKVX. ΕΥ|ΡΑΤΟΜ (βάσει της αρι-3. 
226/6.10.81 ΠΥΣ και της αρ:·3. 34V8o/4.12.82 Αποφά- 
σεως της Ν. Ε. και της μελλοντικής αυξήσεως της συμμε
τοχής της Εν.λάδος' στν ΕΤΕ, ΕΚΑΧ, ΕΥ ΡΑΊΟ Μ -Sa 
πρέπει να ικδο-Ψεί νέος Νόμος.

Ο νέος Νόμος -Sa’ ,ρυ-Ψμίζει οπ.οιοδήποτε ;30μ.α που αναφέ- 
ρεται στην αρχική συμμετοχή, στη μελλοντκν.ή ειδική ή γένι-
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-/.ή αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφά
λαιο. στα απούεματικά -/.at στφς προβλέψεις της ΕΤΕ- στο 
κεφάλαιο τη; ιΕΚΑΧ και το Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΥ 
ΡΑΤΟΜ. 7.2·$ώς επίσης γ:α την αναπροσαρμογή του κεφα
λαίου σε περίπτωση μεταβολής της αξίας. της δραχμής σε 
σχέση με τη λογιστική μονάδα. στα πλαίσια της συν νήν.η; 
πσοσχωοήσεως της Ελλάδος στην ΕΟΚ, ΕΚΑΧ y.a: Ε 
ΚΑΕ. '

·■’ Παρεμφερής διαδικασία α7.θλοα$ή·$ηχε v.a: στο παρελ·$όν 
γ-ς· τη; χύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος στο 
ΔιεΊλνες Νομισματικό Ταμείο (ΝΑ 63Ϊ/1970) όπως τροπο
ποιήθηκε με το Ν.Δ. 113/1974 για τη γενική ή ειϊ'κή χύ
ξηση του μεριδίου της Ελλάϊος στο κεφάλαιο του Διε·$νούς 
Νομισματικού Ταμείου, της Διε-ίνούς Τραπέζης Ανασυγκρο- 
τήσεως και Αναπτύξεως, του Διεθνούς Οργανισμού Αναπτύ- 
ξεως και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως.

Σύμφωνα με όσα σας εκ.-$έσαμε ανωτέρω, σας υποβάλουμε 
Σχέδιο Νόμου «για τη συμμετοχή της Ελλάϊος στο κεφάλαιο 
στα ατο$εματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρα- 
πέζη.ς Επενδύσεων. στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκή.ς Κοινότη
τες 'Αν-$ρακος και Χάλυίος και του Οργανισμού Εφοδια
σμού ΕΥΡΑΤΟΜ. στα πλαίσια της Συτν-$ήκης Προσχοιρή- 
σεωφ της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 
;την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ”Αν-3ρακ.ος .και Χάλυβες κα 
στην Ευρωπα-κή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Το Σχέδιο Νόμου αποτε' είται από 6 άρ-$ρα:
. Στο πρώτο άρ·$ρο πρσβλ:πεται ότι ο Υπουργός ΕΨνικής 
Οικονομίας δύναται να προβαίνει ίε δήλωση σνγκατ άνεσης 
(NOTIFICATION OP CONSENT) της Ελληνικής Κυ- 

νερνήσεως για την αρχική και τη μελλοντική συμμετοχή της 
Ελλάίδοσ στο κεφάλαιο, στα απο·$εματι·/.ά και τις πσοϊλέ·!,·:; 
της ΕΊΤΕ και στο κεφάλαιο της ΕΚ.ΑΧ και ΕΥΡΑ TOM'.

Προβλέπε'ται επίσης ότι το \ αντίτιμο συμμετοχής της Ελ- 
■λάϊος στην ΕΤΕ, ΕΚΑΧ και ΕΥΡΑΤΟΜ καθορίζεται σε 
ευρωπαϊκές λογιστικές μονάϊες (ECU),και καταβάλλεται 
σε δραχμές. -

Στο δεύτερο άρ-$ρο προβλόπετα: η αναπροσαρμογή της συμ
μετοχής μας στο κεφάλαιο της ΕΤΕ, ιΕΚΑ'Χ ΕΥΡΑΤΟΜ 
σε περίπτωση μεταβολής της αξίας της ϊραχμής σε σχέση 
με τη λογιστική μονάδα.·

Στο τισίτο άρ·$ρο προβλόπετα: η κάλυψη αναδρομικά των 
καταβολών που έχουν γίνε: μέχρι τώρα στους Οργανισμούς 
ΕΤΕ. ΕΚΑΧ κα: Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ. με τη 
συνχψη ατόκο'ν δανειακών συμβάσεων μέταξύ του Υπουργού 
τον Οικονομικών και της Τραπέζης της Ελλάϊος.

Στο τέταρτο άρ·$ρο προβλόπετα: η ίιαϊικασία δανειοδοτή- 
του Ελληνικού Δημσοίου από την Τράπεζα της Ελλάϊος 
για την καταβολή των ποσι’υν τη; αρχικής συμμετοχής κα: 
της ειδικής ή γενικής μελλοντικής αυπήσεως της συμμε
τοχής μας στην ΕΤΕ. ΕΚΑΧ κα: του Οογανισαού Εφοδιτ
αμού ΕΥΡΑΤΟΜ.

Στο πέμπτο άρ-3ρ·ο προβλόπετα: η έκδοση Πράξεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου για τη ρύνμ.ιση οιουϊήποτε -βέματος 
που αναφερετα: στην αρχική συμμετοχή, τη μελλοντική ει
δική ή γενική αύξηση της συμμετοχής μας και τη; αναπρ:- 
σαρμογής τη; συμμετοχής μας στο κεφάλαιο της ΕΤΕ. 
ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ σε περίπτωση μεταβολής της αξίας 
της δραχμής σε σχέση με τη λογιστική μονάδα.

Το έκτο άρ·$ρο αναφερετα: στη δημοσίευση του Νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει·);.

Αύήνα, 3 Μαίου 1983

Ο Υπουργός Είνικής Οικονομίας 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Ο Υπευσγός Οί κον ου.:·/-ώ·ν 
ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα 2Π0-$εματ:κά και 

στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητ&ς Άν·$ρακος κα: 
Χάλυίος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ.

Άρύρο 1.
1. Ο Υπουρνός Εύνικής Οικονομίας κποοεί να ποοβαίνε: 

σε δήλωση σΰ^κατώ?·σης (NOTIFICATION OF' CON
CENT) της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την αρχική συμμε
τοχή και για κ.ά-5ε μελλοντική, ειδική ή γενική αύξηση συμ
μετοχής της Ελλάδος, στο κεφάλαιο, στα απα-$εματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(Ε.Τ.Β.), στ0 κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άν- 

•Spav.c; κα: Χάλυίος κα: του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ
ΤΟΜ, στα πλαίσια της Συνψήκης Προσχώρησης της Ελλά
δας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άν·5ρακ.ος και Χάλυίος (ΕΚΑΧ), 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ).

2. Η παραπάνω συμμετοχή της Ελλάδος καθορίζεται σε 
ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες (ECU) ν.αι καταβάλλεται 
σε δραχμές ελευ-9-έρως μετατρέψιμες.

7 ' 7\ Άρ·$ρο 2.
1. Σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας της δραχμής σε 

σχέση με την Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα (ECU), το ποσο
■της μερίδας συμμετοχής της Ελλάϊος στο κεφάλαιο της ΕΤΕ. 
ΕΚΑΧ. και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ, το ο
ποίο έχε: καταβληθεί σε δραχμές, αναπροσαρμόζεται, αναλο
γία με την μετοβολή που έγινε στην ισοτιμία αυτή, με συμπλη
ρωματική καταβολή προς την ΕΤΕ, στην περίπτωση μείωσης, 
ή αε επιστροφή από την ΕΤΕ σε περίπτωση αύξησης.

2. Η ισχύς του άρ·$ρου αυτού αρχίζει από 30.4.1981. ·
’Ap-Spo 3. .• .τ

Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκ.πρόσωπος του Ελληνικού 
Δημοσίου μπορεί να προβεί στη σύναψη ατόκων δανειακών συμ
βάσεων με την Τράπεζα της Ελλάδος για τα ποσά που ήδη 
έχουν καταβληθεί, με εντολή του," από την Τράπεζα στους 
Οργανισμούς ΕΤΕ. ΕΚΑΧ κα: Οονανισυό Εφοδιασμού ΕΥ
ΡΑΤΟΜ. '

'Ap-Spo 4.
11. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπεται να δανείζει ατό- 

κως το Ελληνικό Δημόσιο, για να καταβάλει τα ποσά της αρ
χικής και της μελλοντικής, ειδικής ή γενικής αύξησης της 
συμμετοχής του στην ΕΤΕ, ΕΚΑΧ κα: Οργανισμό Εφοδια
σμού ΕΥΡΑΤΟΜ. Τα δάνεια αυτά ·5α συναπτονται με συμ
βάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσω
πείται από τον Υπουργέ των Οικονομικών, και της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

2. Τα ποσά των δανείων ·$α επιστραφούν από το Δην,όσιο 
στην Τράπεζα μετά τη διάλυση της ΕΤΕ. ΕΚΑΧ, και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ ή μετά την παύση- της 
συμμετοχής της Ελλάδος στους Οργανισμούς χυτούς.

3. Τα ποσά των δανείων κατατί·$εντα: στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με τη μορφή πιστώσεως σε ειδικούς λογαριασμούς 
καταθέσεων που ·$α χνο:χ·$ούν στο όνομα της ΕΤΕ. ΕΚΑΧ 
y·*· Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και καταβάλλονται 
από χυτήν, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα 
απο εντολες του Υπουργού των Οικονομικών.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, που δη
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ρυ·$μί·ζετα: 
κά-$ε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
άρ-$ρου χυτού.

Άρ·$ρο 5.
Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδοντα: 

ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ε-$ν:κής Οικονομίας και 
Οικονομικών, ρυθμίζεται οτσοιοδήποτε -$εμα που αναφερετα: 
στην αρχική συμμετοχή, στη μελλοντική, ειδική ή γενική, 
αύξηση τη; μερίδας συμμετοχής της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα απο-$εματικά και στις προβλέψεις της ΕΤΕ. στο κεοά-


