
Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως των ύπ’ άριθ. 
135/1975, 137/1976 καί 4/1977 Πράξεων τοϋ Υπουρ
γικού Συμβουλίου».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Λιά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
νομοθετική κύρωσις των ύπ’ άριθ. 135/1975, 13//1976 
καί 4/1977 Πράξεων τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, έχου- 
σών ώς ακολούθως :

α) Πράξις ΰπ’ άριθ. 135 τής 6 Αΰγούστου 1975 «περί 
τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως ξυλείας λι αναγ- 
κας των ’Ενόπλων Δυνάμεων».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
(υπό περιωρισμένην σύνθεσιν)

Λαβόν. ΰπ’ οψιν τήν ύπ’ άριθ. 70941/2869/25.7.75 πρό- 
τασιν τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας, περί διαθέσεως ξυλείας 
εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις άνευ καταβολής τιμήματος 
προς κάλυψιν εκτάκτων αναγκών αυτών, άποφασίζει :

Εγκρίνει τήν, μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών 
μέτρων, διάθεσιν ξυλείας εις Στρατιωτικάς Μονάδας προς 
κάλυψιν εκτάκτων άναγκών αύτών, έκ τής παραγομένης 
δι’- αυτεπιστασίας ύπό τών Δασικών 'Υπηρεσιών, άνευ κα
ταβολής τιμήματος (δωρεάν) καί κατά παρέκκλισιν τών 
κειμένων διατάξεων.

'Η παρούσα, ής ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αυτής διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί λήγει 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1975, κυρωθήσεται νομοθετικώς, μερί- 
μνη τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας.

Ό Πρωθυπουογός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Τά Μέλη
ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. Ρ ΑΛΛΗΣ, 

ΔΗΜ. ΜΠΓΤΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΛΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, 
ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ.

β) Πράξις ύπ’ άριθ. 137 τής 18ης Νοεμβρίου 1976 
«περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως ξυλείας 
δι’ άνάγκας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.»

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Λαβόν ύπ’ οψιν :

1. Τήν ύπ’ άριθμόν 83359/2749/11.10.1976 πρότασιν 
τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας, περί διαθέσεως ξυλείας είς τάς 
’Ενόπλους Δυνάμεις άνευ καταβολής τιμήματος προς κά
λυψιν εκτάκτων άναγκών αύτών καί 2) τά άρθρα 129, 
137 καί 138 τοϋ Ν.Δ. 86/1969, άποφασίζει :

’Εγκρίνει τήν, μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών 
μέτρων, διάθεσιν ξυλείας εις Στρατιωτικάς Μονάδας προς 
κάλυψιν εκτάκτων άναγκών αύτών, έκ τής παραγομένης 
δι’ αυτεπιστασίας ύπό τών Δασικών Υπηρεσιών, άνευ 
καταβολής τιμήματος (δωρεάν).

'Η ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτής διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί λήγει 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1977.

'Ο Πρωθυπουργός
καί Πρόεδοος τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Τά Μέλη

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. Ρ ΑΛΛΗΣ, 
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝ. ΣΤΕΦΛΝΛΚΗΣ, ΙΩΑΝ. 
ΜΠΟΥΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ, ΚΏΝΣΤ. ΚΟΝΟ- 
ΦΑΓΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑ- 
ΣΚΛΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. 
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΜΑ- 
ΤΗΣ, ΑΛΕΞ. ΠΛΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γ) «Πράξις ύπ’ άριθ.-4 τής 3ης ’Ιανουάριου 1977 
«περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως καυσοξύ
λων προς κάλυψιν άναγκών πλημμυροπαθών».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ααβόν ύπ’ οψιν :
1. Τήν ύπ’ άριθ. 207837/3557/18.12.1976 πρότασιν τοϋ 

'Υπουργού Γεωργίας, περί διαθέσεως καυσοξύλων εις τήν 
'Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, άνευ καταβολής τιμή
ματος προς κάλυψιν άναγκών τών πλημμυροπαθών κατοί
κων Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης καί 2) τό άρθρον 138 
τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «περί Δασικού 
Κώδικος», άποφασίζει :

Εγκρίνει τήν διάθεσιν χιλίων (1000) χωρικών κυβικών 
μέτρων καυσοξύλων όξυας είς τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν Θεσ
σαλονίκης προς κάλυψιν άναγκών τών πλημμυροπαθών κα
τοίκων Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης, έκ τών παραγομέ- 
νων δι’ αύτεπιστασίας ύπό τοϋ Δασαρχείου Άρναίας έκ τών 
δημοσίων δ^ισών τής περιφέρειας του, άνευ καταβολής τι
μήματος (δωρεάν).

'Η ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτής _ διά _τής .Έφημερίδος. τής Κυβερνήσεως. καί λήγει 
τήν 31 Μαρτίου 1977. ·

Ό Πρωθυπουργός
καί Πρόεδρος τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τά Μέλη
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ, 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, Ε. ΔΕ- 
ΒΛΕΤΟΓΑΟΥ, I. ΜΠΟΥΤΟΣ, Κ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ, Κ. 
ΚΟΝΟΦΛΓΟΣ, I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Γ. ΣΤΑ- 
ΜΑΤΗΣ, ΑΛ. ΠΛΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ».

2. At ώς άνω Πράξεις τού 'Υπουργικού Συμβουλίου έξε-
δόθησαν ελλείψει διατάξεως νόμου έπιτρεπούσης τήν δω
ρεάν χορήγησιν ξυλείας, έκ τής παραγομένης δι’ αυτεπι
στασίας ύπό τών Δασικών 'Υπηρεσιών έκ δημοσίων δα
σών, εις : ·

α) Τον Στρατόν διά τήν άντιμετώπισιν εκτάκτων, επι
τακτικών καί άκρως έπειγουσών άναγκών αύτοϋ, · μή δυ- 
ναμένων νά ικανοποιηθούν διά τού συνήθους τρόπου προ
μηθειών λόγω τοϋ έπείγοντος αύτών καί έλλείψει σχετι
κών πιστώσεων,

β) τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης διά τήν άντιμε- 
τώπισιν ύπ’ αύτής τών άπροβλέπτων καί άκρως έπειγου- 
σών άναγκών περιθάλψεως τών πλημμυροπαθών κατοίκων 
τοϋ Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

3. Αί έν λόγω πράξεις χρήζουν νομοθετικής κυρώσεως 
διά τήν νομιμοποίησιν τής συνεπεία αύτών μειώσεως τών 
εσόδων τοϋ Δημοσίου.

Είς τά άνωτέρω άποσκοπει τό προτεινόμενον σχέδιον 
Νόμου, ,οπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν ύμών 
προς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 8 ’Ιουνίου 1977 

Οί Υπουργοί

Οικονομικών Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ I. ΜΠΟΥΤΟΣ


