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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ECU Ο
τήν 29η Δεκεμβρίου 1981
Ποσό σέ εθνικό νόμισμα γιά μία μονάδα:
Βελγικό φράγκο καί
Φράγκο Λουξεμβούργου con. 41,4106
Βελγικό φράγκο καί
Φράγκο Λουξεμβούργου fin.

45,4553

Γερμανικό μάρκο

2,44565

'Ολλανδικό φιορίνι

2,68962

Λίρα στερλίνα

0,569012

Δανική κορόνα

7,95468

Γαλλικό φράγκο

6,18763

'Ιταλική λιρέτα
'Ιρλανδική λίρα
Ελληνική δραχμή

1303,66
0,686076
62,1725

Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών 1,07714
'Ελβετικό φράγκο
'Ισπανική πεσέτα

1,94316
105,290

Σουηδική κορόνα

6,01259

Νορβηγική κορόνα

6,30665

Δολλάριο Καναδά

1,27221

Πορτογαλικό έσκοϋδο

70,9297

Αυστριακό σελλίνι

17,1373

Φινλανδικό μάρκο
'Ιαπωνικό γιέν

4,72434
238,339

Δολλάριο Αυστραλίας

0,956268

Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας

1,31151

Ή Επιτροπή έθεσε σέ λειτουργία τέλεξ αυτομάτου απαντήσεως πού διαβιβάζει σέ κάθε ενδιαφερόμενο, μέ
απλή κλήση τοΟ τέλεξ, τίς τιμές μετατροπές στά κυριότερα νομίσματα. Ή υπηρεσία αύτη λειτουργεί κάθε
ημέρα άπό τίς 3.30 μ.μ. μέχρι τήν επομένη στή 1 μ.μ.
Ό
—
—
—

ενδιαφερόμενος πρέπει νά ενεργήσει κατά τόν ακόλουθο τρόπο:
νά καλέσει τόν αριθμό τέλεξ 23789 στίς Βρυξέλλες,
νά στείλει τά στοιχεία τοΟ δικού του τέλεξ,
νά σχηματίσει τόν κώδικα «cccc» πού θέτει σέ ενέργεια τό σύστημα αυτομάτου απαντήσεως καί επι
φέρει τήν έγγραφη των τιμών μετατροπής τής Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας στό δικό του τέλεξ,
— νά μή διακόψει τήν επικοινωνία πρίν άπό τό τέλος τοΟ μηνύματος πού προαναγγέλλεται μέ τήν
έγγραφη τοΟ κωδικός «ffff».
Σημείωση: Ή 'Επιτροπή έχει επίσης σέ υπηρεσία τέλεξ αυτομάτου απαντήσεως (ύπό αριθ. 21791) πού δίνει
ημερήσια στοιχεία πού αφορούν τόν υπολογισμό τών νομισματικών εξισωτικών ποσών στό
πλαίσιο τής εφαρμογής τής κοινής γεωργικής πολιτικής.

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 τοϋ Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379
τής 30. 12. 1978, σ. 1).
'Απόφαση 80/1184/ΕΟΚ τοΟ Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη τής Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349
τής 23.12.1980, σ. 34).
Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ τής Επιτροπής τής 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 τής
23. 12. 1980, σ. 27).
Δημοσιονομικός κανονισμός τής 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στό γενικό προϋπολογισμό τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 τής 20. 12. 1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 τοΟ Συμβουλίου τής 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 τής
20. 12. 1980, σ. 1).
'Απόφαση τοΟ Συμβουλίου τών Διοικητών τής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τής 13ης Μαΐου 1981.
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Χορήγηση των συνδρομών τοΟ τμήματος «Προσανατολισμού» τοΰ Ευρωπαϊκού Γεωργικοΰ
Ταμείου Προσανατολισμοΰ καί Εγγυήσεων
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1760/78
Δεύτερη μερίδα 1981
Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΟ άρθρου 11 παράγραφος 3 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1760/78
τοΟ Συμβουλίου της 25ης 'Ιουλίου 1978 περί κοινής ενεργείας γιά τή βελτίωση της υποδομής
σέ ορισμένες αγροτικές περιοχές ('), διατίθεται κατ' έτος ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρω
παϊκών λογιστικών μονάδων.
Τά σχέδια πρέπει νά εγγράφονται σέ ένα πρόγραμμα-πλαίσιο. Τό πρόγραμμα-πλαίσιο πού
2
υπέβαλε ή γαλλική κυβέρνηση εγκρίθηκε άπό τήν 'Επιτροπή στίς 13 'Ιουλίου 1979 ( ). Τό πρό
3
γραμμα-πλαίσιο πού υπέβαλε ή ιταλική κυβέρνηση εγκρίθηκε στίς 23 Μαΐου 1980 ( ).
Ή 'Επιτροπή, άφοϋ συμβουλεύτηκε τήν 'Επιτροπή τοϋ Ταμείου σχετικά μέ τίς χρηματοδοτικές
απόψεις, καί ίδίως δσον άφορα τά διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, καί έλαβε τή γνώμη της
Μόνιμης 'Επιτροπής Γεωργικών Διαρθρώσεων, ενέκρινε 118 αιτήσεις χορηγήσεως συνδρομής,
οί όποιες αντιπροσωπεύουν ένα ποσό 11 143 012 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων.
Τά σχέδια πού αποτελούν αντικείμενο των αιτήσεων αυτών καί τών οποίων ό κατάλογος
επισυνάπτεται, κρίθηκαν συμφέροντα γιά τήν Κοινότητα.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 9 παράγραφος 2 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 1760/78, οι αποφάσεις
περί χορηγήσεως τής συνδρομής τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Γεωργικοΰ Ταμείου Προσανατολισμοΰ καί
'Εγγυήσεων στά σχέδια πού αναφέρονται ακολούθως κοινοποιήθηκαν στά ενδιαφερόμενα
Κράτη μέλη καθώς καί στους δικαιούχους.

ΓΑΛΛΙΑ

'Άρν&μός

Τίτλος

σχεδίου
F/103/80

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 29 κοινότητες τοΟ departement Gers

F/104/80

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 47 κοινότητες τοϋ departement Gers

F/3/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας σέ 11 κοινότητες τοϋ departement Herault

F/5/81

Έργα ύδροδοτησεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Clarens, Rejaumont καί Tajan (HautesPyrenees)

F/6/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Salechan, Thebe καί Ferrere (Hautes-Pyrenees)

F/7/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Esterre, Gedre, Luz-St-Sauveur καί Sers (Hautes-

F/8/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας σέ 14 κοινότητες τών Hautes-Pyrenees

F/9/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Lalanne-Magnoac, Peyret-St-

Pyrenees)

Andre, Sarriac-Magnoac, Recurt, Mouledous, Tournay καί Oueilloux (Hautes-Pyrenees)
F/10/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Sarrola-Carcopino (Corse du Sud)

F/l 1/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Afa (Corse-du-Sud)

0) ΕΕ αριθ. L 204 τής 28. 7. 1978, α 1.
(2) ΕΕάριθ. L 186 της24. 7. 1979, σ. 37.
(3) ΕΕ αριθ. L 145 τής 11. 6. 1980, σ. 38.
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F/12/81

"Εργα αγροτικές οδοποιίας στην κοινότητα Bastelicaccia (Corse-du-Sud)

F/13/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Auzet, Barreme, Blegiers, Blieux, Braux, Le
Fugeret καί Majastres (Alpes de Haute Provence)

F/14/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 37 κοινότητες τοΟ departement Alpes-deHaute-Provence

F/16/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Les Aldudes, Arneguy, Bidarray, Icxassou, Macaye,
St-Etienne-de Baigorry καί Urepel (Pyrenees-Atlantiques)

F/23.1/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Ustou (Ariege)

F/23.2/81

Έργα οδοποιίας σέ αγροτικές καί δασικές περιοχές τής κοινότητας Ustou (Ariege)

F/24/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Montegut-Plantaurel (Ariege)

F/25/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Ste Suzanne (Ariege)

F/27/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Montardit (Ariege)

F/28/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Lassur (Ariege)

F/29/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Bordes-sur-Arize (Ariege)

F/30/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Contrazy (Ariege)

F/31/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Lescure (Ariege)

F/32/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Castelnau-Durban (Ariege)

F/33/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Lunax, Montesquieu-Volvestre,
Nenignan, Peguilhan καί St Ferreol (Haute-Garonne)

F/34/81

Έργα αγροτικής όδοπούας στίς κοινότητες Osse-en-Aspe καί Sarrance (Pyrenees-Atlantiques)

F/35/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Ance, Feas, Issor καί Lanne (Pyrenees-Atlantiques)

F/36/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 21 κοινότητες τοΰ departement Drome

F/38/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Noyers-sur-Jabron

(Alpes-de-Haute-

Provence)
F/ 41/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Braux (Alpes-de-Haute-Provence)

F/42/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Bellaffaire (Alpes-de-Haute-Provence)

F/46/81
F/47/81
F/48/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 12 κοινότητες τοΟ departement de l'Aude
Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Aragon, Roquefere, St-MartinLe-Vieil, Labecede-Lauragais, Miraval Carbades, Pontiers-Carbades, Moussoulens, Les IlhesCabardes καί Cuxac-Cabardes (Aude)
Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Gabrias (Lozere)

F/49/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα St-Germain-du-Teil (Lozere)

F/50/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Fontans (Lozere)

F/51/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Aurel, Monieux, St Christol, St
Trinit καί Sault (Vaucluse)
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1/40/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Bassano sul Grappa καί Campolongo sul Brenta (Vicence)

1/42/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών σέ 6 κοινότητες τής επαρχίας Trevise

1/46/80

"Εργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Pistoia καί Sambuca Pistoiese (Pistoia)

1/47/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Contagallo (Florence)

1/53/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην κοινότητα Casalfiumanese (Bologna)

1/54/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες S. Sofia, Galeata, Premilouore, Rocca San Casciano καί Dovadola (Forli)

1/58/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Zocca καί Guiglia (Modene)

1/63/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Bettola καί Coli (Plaisance)

1/64/80

"Εργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Bobbio καί Gropparello (Plaisance)

1/65/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην κοινότητα Tredozio (Forli)

1/71/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Predappio καί Meldola (Forli)

1/72/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Civitella di Romagna (Forli)

1/80/80

"Εργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Fossato di Vico (Perouse)

1/81/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στίς επαρχίες Pesaro καί Urbino
"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στίς επαρχίες Pesaro καί Urbino
"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στίς επαρχίες Pesaro καί Urbino

1/82/80
1/85/80
1/88/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στην επαρχία Macerata

1/92/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στίς κοινότητες Comunanza, Force καί Rotella (Ascoli piceno)

1/95/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Ascrea (Rieti)

1/99/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Serrone (Frosinone)

1/104/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Fiuggi (Frosinone)

1/106/80

"Εργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Pastena (Frosinone)

1/109/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Salisano (Rieti)

1/121/80

"Εργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην επαρχία Aquila

1/128/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Pesche (Campobasso)

1/129/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Isernia

1/136/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Bovino (Foggia)

1/140/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Diso (Lecce)

1/141/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Caprignano Salentino (Lecce)

1/142/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Otrante (Lecce)

1/162/80
1/164/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Bemezzo, Caraglio, Castelmagno καί Cervasca
(Cuneo)
"Εργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Demonte, Rittana, Sambuco καί Vinadio (Cuneo)

1/165/80

"Εργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην επαρχία Cuneo
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1/168/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας στην επαρχία Novara

1/169/80

"Εργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Antrona Schieranco καί Montescheno (Novara)

1/170/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Ceppo Morelli (Novara)

1/172/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Quaregna, Cerreto Casiello καί Valdengo (Vercelli)

1/177/80

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην επαρχία Alexandrie

1/178/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας καί ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Cassinelle,
Ponzone, Pareto, Molare καί Morbello (Alexandrie)

1/217/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Furci (Chieti)

1/218/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Scerni (Chieti)

1/219/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Torrebruna (Chieti)

1/220/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Carunchio (Chieti)

1/221/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Castelguidone (Chieti)

1/224/80

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Palata (Campobasso)

1/4/81
1/6/81

Έργα αγροτικής όδοποάας στίς κοινότητες Malesco (Novara) καί Toleno (Novara)
Έργα αγροτικής οδοποιίας καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες
Mongiardino Ligure, Albera Ligure καί Carrega Ligure (Alexandrie)

1/8/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Mosso S. Maria (Vercelli)

1/10/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Mezzanego (Genes)

1/12/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Subbiano, Castelforognano καί Stia (Arezzo)

1/15/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Anghiari (Arezzo)

1/16/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Santa Fiora (Grosseto)

1/17/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην περιοχή Toscane

1/19/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες San Godenzo, Barberino di Mugello καί Borgo
San Lorenzo (Florence)

1/21/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στην κοινότητα Ceriale (Savone)

1/23/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Airole (Imperia)

1/24/81
1/25/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην επαρχία Cuneo
Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην
επαρχία Cuneo
Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην
επαρχία Cuneo
Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοι
νότητες Roaschia, Chiusa di Pesio, Robilante, Limone Piemonte καί Entraque (Cuneo)
Έργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό, ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στην επαρχία Cuneo

1/26/81
1/27/81
1/28/81
1/29/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοι
νότητες Moiola, Roccasparvera, Gaiola καί Demonte (Cuneo)

1/32/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην κοινότητα Settimo Vittone (Turin)

1/33/81

Έργα ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην
επαρχία Turin

1/34/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στην επαρχία Turin

1/35/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Coazze, Giaveno, Sangano καί Valgioie (Turin)
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1/36/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Netro, Donato, Graglia, Muzzano καί Torrazzo (Vercelli)

1/37/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες Briga Alta, Mombasiglio, Priero
καί Caprauna (Cuneo)

1/38/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας, ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών
περιοχών στην επαρχία Cuneo

1/39/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Rimella (Vercelli)

1/43/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Supersano (Lecce)

1/45/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Specchia (Lecce)

1/46/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Surbo (Lecce)

1/56/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Corigliano d'Otranto (Lecce)

1/57/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Latiano (Brindisi)

1/61/81

Έργα ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς επαρχίες Perouse καί Terni

1/69/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας καί ύδροδοτήσεως μέ πόσιμο νερό στίς κοινότητες Colico, Primaluna καί Barzio (Come)
Έργα αγροτικής οδοποιίας καί ηλεκτροδοτήσεως αγροτικών περιοχών στίς κοινότητες
Camerata Cornello, Roncobello, Vedeseta καί San Pellegrino Terme (Bergame)

1/71/81
1/77/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Viadanica, Adriara, San Rocco καί Vigolo (Ber
game)

1/78/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Alzano Lombardo (Bergamo)

1/80/81

Έργα αγροτικής οδοποιίας στίς κοινότητες Songavazzo καί Parre (Bergame)

Χορήγηση των συνδρομών τοΰ τμήματος «Προσανατολισμού» τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Γεωργικοί»
Ταμείου Προσανατολισμοί! καί Εγγυήσεων
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 269/79
Δεύτερη μερίδα 1981
Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΟ άρθρου 10 παράγραφος 2 τοΟ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 269/79
τοΟ Συμβουλίου τής 6ης Φεβρουαρίου 1979, μέ τόν όποιο υιοθετήθηκε μιά κοινή ενέργεια στό
δασικό τομέα σέ ορισμένες μεσογειακές ζώνες της Κοινότητος 0), έχει προβλεφθεί ποσό 184
εκατομμυρίων λογιστικών μονάδων γιά περίοδο πέντε ετών.
Τά είδικά προγράμματα πρέπει νά εμπίπτουν σέ ένα πρόγραμμα-πλαίσιο. Τό ιταλικό πρόγραμμα-πλαίσιο εγκρίθηκε άπό τήν 'Επιτροπή στίς 26 'Οκτωβρίου 1979 (2) καί τό γαλλικό
πρόγραμμα-πλαίσιο εγκρίθηκε άπό τήν 'Επιτροπή στίς 29 Νοεμβρίου 1979 (3).
Ή Επιτροπή, άφοΟ συμβουλεύτηκε τήν 'Επιτροπή τοΟ Ταμείου έπί των χρηματοδοτικών
θεμάτων καί κυρίως έπί τών διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων καί άφοΟ έλαβε τή γνώμη
τής Μόνιμης 'Επιτροπής Γεωργικών Διαρθρώσεων, αποφάσισε τήν έγκριση 5 αιτήσεων ενισχύ
σεως πού αντιπροσωπεύουν ποσό 2 640 574 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων.
(') ΕΕ αριθ. L 38 τής 14. 2. 1979, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 289 τής 16. 11. 1979, σ. 39.
(3) ΕΕ αριθ. L 322 τής 18. 12. 1979, σ. 29.
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Τά είδικά προγράμματα πού άποτελοϋν τό αντικείμενο αυτών τών αίτήσεων καί τών οποίων
κατάλογος επισυνάπτεται, φάνηκαν νά συμφωνούν περισσότερο μέ τό συμφέρον της Κοι
νότητος.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 9 παράγραφος 2 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 269/79, γνωστο
ποιήθηκαν στά ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη καθώς καί στους οργανισμούς τους υπεύθυνους
γιά τήν εκτέλεση, oi αποφάσεις μέ τίς όποιες χορηγείται ή ενίσχυση τοϋ Ευρωπαϊκού Γεωρ
γικού Ταμείου Προσανατολισμού καί Εγγυήσεων, στά είδικά προγράμματα πού αναφέρονται
παρακάτω.

ΙΤΑΛΙΑ

Άριϋ·μός
σχεδίου

Τίτλος

1/2.1/81

"Εργα δασώσεως, βελτιώσεως υποβαθμισμένων δασών αντιπυρικής προστασίας κατα
σκευής δασικών οδών καί διάφορα: Molise (Είδικό πρόγραμμα 1981-82 — Μέρος Ιο)

1/3.1/81

"Εργα δασώσεως, βελτιώσεως υποβαθμισμένων δασών, αντιπυρικής προστασίας, κατα
σκευής δασικών οδών καί διάφορα: Lazio (Είδικό πρόγραμμα 1981-82 — Μέρος Ιο)

1/4/81

"Εργα δασώσεως, βελτιώσεως υποβαθμισμένων δασών, αντιπυρικής προστασίας, κατα
σκευής δασικών οδών καί διάφορα: Pavia (Είδικό πρόγραμμα 1981-82)

1/5.1/81

Έργα δασώσεως, βελτιώσεως υποβαθμισμένων δασών, αντιπυρικής προστασίας, κατα
σκευής δασικών οδών καί διάφορα: Campania (Είδικό πρόγραμμα 1981-84 — Μέρος Ιο)

1/6.1/81

"Εργα δασώσεως, βελτιώσεως υποβαθμισμένων δασών, αντιπυρικής προστασίας, κατα
σκευής δασικών οδών καί διάφορα: Toscana (Είδικό πρόγραμμα 1981-83 — Μέρος Ιο)

"Αριθ. C 340/8
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Προσφυγή πού ήσκησε στίς 26 Νοεμβρίου 1981 ή Alphasteel Ltd κατά τής Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Υπόθεση 296/81)
Τό Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επελήφθη στίς 26 Νοεμβρίου 1981 προσφυγής
κατά τής 'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πού ήσκησε ή Alphasteel Ltd εδρεύουσα
στό Λονδίνο, εκπροσωπούμενη καί επικουρούμενη άπό τόν δικηγόρο Λουξεμβούργου Andre
Elvinger, 15, Cote d'Eich, τόν όποιο καί δρισε ώς αντίκλητο.
Ή προσφεύγουσα ζητεί άπό τό Δικαστήριο:
— νά ακυρώσει τήν άπό 29ης 'Οκτωβρίου 1981 απόφαση, μέ τήν οποία ή Επιτροπή τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθόρισε γιά τήν προσφεύγουσα καί γιά τό τέταρτο τρίμηνο
τοϋ 1981 τίς ποσοστώσεις παραγωγής χάλυβος πού προβλέπουν οι αποφάσεις αριθ. 1831/
81/ΕΚΑΧ, αριθ. 1832/81/ΕΚΑΧ καί αριθ. 1833/81/ΕΚΑΧ τής 24ης Ιουνίου καί 3ης 'Ιου
λίου 1981 οι όποιες θεσπίζουν νέο καθεστώς ποσοστώσεων παραγωγής ορισμένων
προϊόντων γιά τίς επιχειρήσεις τής μεταλλουργίας,
— νά καταδικάσει τήν 'Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στά δικαστικά έξοδα.
Λόγοι καί κύρια επιχειρήματα
Οί λόγοι καί τά κύρια επιχειρήματα είναι παρόμοιοι μέ εκείνους τής υποθέσεως 239/81 Ο).

(') ΕΕ αριθ. C 245 της 25. 9. 1981, σ. 4.

Προσφυγή πού ήσκησε στίς 26 Νοεμβρίου 1981 ή Alphasteel Ltd κατά τής Επιτροπής τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Υπόθεση 297/81)
Τό Δικαστήριο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επελήφθη στίς 26 Νοεμβρίου 1981 προσφυγής
κατά τής Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πού ήσκησε ή Alphasteel Ltd εδρεύουσα
στό Λονδίνο, εκπροσωπούμενη καί επικουρούμενη άπό τόν δικηγόρο Λουξεμβούργου Andre
Elvinger, 15, Cote d'Eich, τόν όποιο καί όρισε ώς αντίκλητο.
Ή προσφεύγουσα ζητεί άπό τό Δικαστήριο:
— νά ακυρώσει τήν άπό 4ης Νοεμβρίου 1981 ατομική απόφαση, διά τής όποιας ή Επιτροπή
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απορρίπτει τήν αίτηση τής προσφευγούσης, μέ τήν οποία
έζήτει προσαρμογή, κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 14 τών γενικών αποφάσεων αριθ.
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1831/81/ΕΚΑΧ, αριθ. 1832/81/ΕΚΑΧ καί αριθ. 1833/81/ΕΚΑΧ, των ποσοστώσεων
παράγωγης καί παραδόσεως πού της επεβλήθησαν μέ τήν ατομική απόφαση τής 29ης Ιου
λίου 1981,
— νά καταδικάσει τήν 'Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στά δικαστικά έξοδα.
Λόγοι %ΰύ κύρια επιχειρήματα
Παράβαση τοϋ άρθρου 58 της συνθήκης ΕΚΑΧ καί τοΟ άρθρου 14 τών αποφάσεων αριθ.
1831/81/ΕΚΑΧ καί αριθ. 1832/81/ΕΚΑΧ: κρίνοντας δτι μία μικρή παραγωγή προϊόντων υπο
κειμένων σέ ποσοστώσεις τής επιτρέπει νά αποκλείσει μία επιχείρηση άπό τίς ευεργετικές
διατάξεις τοϋ άρθρου 14, ή 'Επιτροπή είσήγαγε ένα κριτήριο τό όποιο δέν προβλέπεται στίς
προμνησθεΐσες διατάξεις καί τό όποιο είναι αντίθετο προς τήν ίδέα της επιεικείας καί τήν
αρχή τοϋ σεβασμοϋ τής θεμιτής εμπιστοσύνης τών διοικούμενων.

'Αριθ. C 340/10
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III
(Πληροφορίες)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Προκήρυξη γενικοΰ διαγωνισμού

Τό Δικαστήριο δημοσιεύει στην 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C
340 τής 30ής Δεκεμβρίου 1981 (έκδοση γερμανική) τόν ακόλουθο γενικό διαγωνισμό:
CJ/89/81 — γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας.
Αυτή τήν Επίσημη 'Εφημερίδα μπορεί κανείς νά προμηθευτεί μέσω γραπτής αιτήσεως στό
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Boite postale 1406, Luxembourg».
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C U L T U R A L A C T I O N IN THE E U R O P E A N C O M M U N I T Y

European culture antedates the division of Europe into nation States.

For centuries, culture has spread w i t h superb indifference to frontiers and barriers.
Regardless of divisions it has f o r g e d links between cities and centres of creative
activity.

In the European Community, since 1969 the Heads of State or Government have stressed the need
for Community action in the cultural sector. In their Hague Summit communique they spoke of the
need to preserve Europe as an exceptional seat of culture and said that particular attention should
be devoted to non-material values and goods.
For the first time, in 1974, the European Parliament established the main points of a cultural
programme.
On 22 November 1977, the Commission of the European Communities presented its Communi
cation on Community action in the cultural sector.
The present booklet sets out to review progress achieved with regard to Community action in this
sector.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Γιά τεχνικούς λόγους πού οδήγησαν σέ διαρκή συσσώρευση όγκου εργασίας καί πού υπάρχει πιθανότητα
νά οδηγήσουν σέ απροσδιόριστες καθυστερήσεις των μελλοντικών προγραμμάτων παραγωγής, αποφα
σίστηκε ή διακοπή, κατά τά στάδια παραγωγής πού δίνονται παρακάτω, των μηνιαίων εκδόσεων των αλ
φαβητικών καί μεθοδολογικών ευρετηρίων τής Έπίοημης 'Εφημερίδας των Ευρωποΰκών Κοινοτήτων γιά
τό έτος 1980.

'Αλφαβητικά ευρετήρια:

Μεθοδολογικά ευρετήρια:

'Απρίλιος

Δανική γλώσσα

Μάιος

Δανική γλώσσα

Αύγουστος

Γερμανική γλώσσα

Μάιος

Γερμανική γλώσσα

Μάιος

'Αγγλική γλώσσα

'Απρίλιος

'Αγγλική γλώσσα

'Απρίλιος

Γαλλική γλώσσα

'Ιούνιος

Γαλλική γλώσσα

Μάρτιος

'Ιταλική γλώσσα

Μάιος

'Ιταλική γλώσσα

'Ιούλιος

'Ολλανδική γλώσσα

Μάιος

'Ολλανδική γλώσσα

Γιά τό 1980, θά συγκεντρωθούν όλα τά διαθέσιμα μέσα γιά τήν ταχύτερη, κατά τό δυνατόν, κατάρτιση
μιας ετήσιας εκδόσεως τοΟ μεθοδολογικού ευρετηρίου.
Άπό τό 1981 καί έξης οί μηνιαίες καί ετήσιες εκδόσεις καί των δύο ευρετηρίων Μ δημοσιευθούν άλλη μιά
φορά σέ κανονική βάση.
Λόγο των βελτιώσεων πού πρόκειται νά γίνουν στά ευρετήρια, ή έκδοση S τής 'Επίσημης 'Εφημερίδας
(Συμπλήρωμα), πού περιέχει πρόσκαιρου ενδιαφέροντος θέματα, θά σταματήσει νά δημοσιεύεται καί οί
Κοινοβουλευτικές 'Ερωτήσεις καί 'Απαντήσεις θά δημοσιεύονται μόνο στό μεθοδολογικό ευρετήριο.

