ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ-( τοϋ σχ&ίίου νόμου «περί κυρώτεως τών {«τ’ άρι-3. 20/1980
χ*ί 1 oS/1980 Πράξεων τού Υπουργικού Συμβουλίου».
Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Δι(X ταϋ πρατεινομένου νομοσχεδίου σκοπεϊται ή νομοθετική
■κύρωσις των ύπ’ άριθ. 2Q/1980 καί 158/1980 Πράξεων τοϋ
Υπουργικού Συμβουλίου, το κείμενον των οποίων παρα
τίθεται εις το έν συνεχείς σχεδίαν νόμουΑί ώς άνω Πράξεις τοδ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου έξεδόΓ&ησαν ελλείψει διατάξεων νόμου έπιτρεπουσών, διά τήν πρώTJjy περίπτωαιν τηΫ δωρεάν χαρήγηβιν ξυ^ίας έκ τής παραγομένης δι’ ζντεπι^τασίας υπό τ«ν δασικών Ύπηοεσιών έχ
;^μικτιων δασ»ν είς τούς πλημμυροπ^θρΐς κατοίκους τών
ί^ώρίων Μαυροβούνιου, Άσπρου, Σταυροδρομιού καί Λιποχωρίου, δια τήν άντψ,ρτώπιαιν τών άπροβλέπτων καί
ιάκρω; έπειγουσωΥ άν*γκ«ν περιθάλψεις αυτόν κ*ί διά τήν
Δευτέραν περίπτ«?ιν *ήν δωρεάν χορήγησή πριστής ξυλείας
κωνοφόρων, μοριοσανίδωΥ καί (2) ΙυΜΥών pMphw παρα*^γή; τ&ϋ Κρατικού’Ε^γο^τρισίου Κατεργασίας Ξύλ^υ τον
•wwap^sioo ΚαλαμπάκΜ είς τον; οειομοπαθείς κατοίκους
«άριοχχς Μαγνήοία^ δι* rny άντιμετωπιαιν τών^ άνρςγκών
ίων. Αί iv Α&γί» πράξεις χρήζουν νομοθετικής κυρωοεως διά
τήν νομιμοποίησιν τής «τυνεπεί* αυτών μειώοεως τών έ?ό•Swv τοϋ Δημοσίου.
. . .,
Είς τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον νομοσχέ
διο* το όποιον θέτομρν ύπ’ δψιν σας πρός ψήιρισιν.

Έν JAftQVf«; τή ί.4 ’Απριλίου 1981

’

Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

'

. -·
Γεωργίας
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

XXE4IQN NQMQY
Περί κυρώσεως των ψπ’ άριθ- 2φ/ί98φκαί 158/1980 Πρά
ξεων τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρον 1.
Κυροϋνται καί έχουν ίσχύν νόμου, άφ’ ής έξεδόθησαν :
α) Ή ΰπ’ άριθ. 20/28.1.19S0 Πραξις τοϋ Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου «περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως
καυσοξύλων πρός κάλυψιν άναγχών πλημμυροπαθών», (ΦΕΚ.
A 40/15.2.19S0) καί
β) Ή ΰπ’ άριθ. 158/25.8.1980 Πραξις τοϋ Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου «περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως
πριστής ξυλείας κωνοφόρων, μοριοσανίδων καί δύο ξύλινων
οικισμών είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Δημητριάδος δι’ έξυπηρέτησιν θρησκευτικών άναγκών σεισμοπλήκτων πιστών»
(ΦΕΚ. A 201/2.9.1980), ών τό κείμενον έχει ώς ακολούθως:

τών άναγκών τους, έκ τών ταραγομένων δι’ αυτεπιστασίας
ύπό τοϋ Δασαρχείου ’Αριδαίας έκ τών Δημοσίων Δασών τής
περιφέρειας του, άνευ καταβολής τιμήματος (δωρεάν).
Ή ισχύς τής παρούσης άρχετχι άπό τής δημοσιεύσεώς
της διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί λήγει τήν
31ην Μαρτίου 1980.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος της Κυ
βερνήσεως.
Ό Πρόεδρος
Ό Αντιπρόεδρος
Τά Μέλη
2) Πραξις ύπ' άριθ. 158, τής 25ης Αύγουστου 1980
Περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως πριστής
ξυλείας κωνοφόρων, μοριοσανίδων καί δύο ξύλινων οίκί
σκων εις τήν Ίεράν Μητρόπολιν Δημητριάδος δι’ έξυπηρέτησιν θρησκευτικών άναγκών σεισμοπλήκτων πιστών.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Ααβόν ύπ* δψιν :
1. Τήν ύπ* άριθ. 181171/429/6.8.1980 πρότασιν τοϋ
Ύπρυργρϋ Γςωργίας, περί διαθέσεως άνευ καταβολής τιμή
ματος πριστής ξυλείας καί μοριοσανίδων διά τήν κατασκευήν
καταλλήλων παραπηγμάτων είς άνηκατά στάσιν δώδεκα
ιερών ναών της πληγείσης τελευταίως έκ καταστρεπτικών
σεισμών περιοχής Μαγνησίας, ρί όποιοι κατέρευσαν ή κατέ
στησαν έτρνμόρροποι, ώς καί δύο ξύλινων οίκίσκων διά τήν
στέγαριν τών μψναχών δύο Μονών, αί όττοΐαι όμοίως έπλήγησαν άπό τούς γτεισμούς, καί
21 Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 138 ,οϋ Ν.Δ. 86/1969 «περί
Δασικού Κωδικός», αποφασίζει :
’Εγκρίνει τήν διάθεσιν μέχρι τριακοσίων (300) κυβικών
μψτρων πριστής ξυλείας, εξήκοντα (60) κυβικών μέτρων
μρ^ασανίδωγ καί δύο ξυλίνων οίκίσκων, τών τεσσάρων δω
ματίων, είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Δημητριάδος, έκ τής
παραγωγής τοϋ Κρατικού Εργοστασίου Κατεργασίας Ξύ
λου τοϋ Δασαρχείου Καλαμπάκας, άνευ καταβολής τιμή
ματος (δωρεάν) καί κατά παρέκχλισιν έκ τών κειμένων δια
τάξεων, διά τήν κατασκευήν καταλλήλων παραπηγμάτων
είς άντικχτάστασιν δώδεκα ιερών ναών καταστραφέντων
συνεπεία τών τελευταίων σεισμών εις τήν περιοχήν τοϋ Νο
μού Μαγνησίας, κατά τά είς τήν είσηγησιν ειδικώτερον δια
λαμβανόμενα.
Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς
αύτής διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί λήγει τήν
31 Δεκεμβρίου 1980.
'Ο Πρόεδρος
Ό ’Αντιπρόεδρος
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται άπό της δημοσιεύ
σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 14 ’Απριλίου 19S1

1) Πραξις ύπ’ άριθ. 20, τής 28ης ’Ιανουάριου 1980
Περί τής άνευ καταβολής τιμήματος διαθέσεως καυσοξύ
λων πρός κάλυψιν άναγκών πλημμυροπαθών.

Τά Μέλη

ΟΙ Υπουργοί
Οικονομικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Γεωργίας
ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Ααβόν ύπ’ δψιν :
1. Τήν ύπ’ άριθ. 151142/183/16.1.1980 πρότασιν τοϋ
Ύπουργοϋ Γεωργίας, περί διαθέσεως καυσοξύλων εις τούς
πλημμυροπαθεΐς κατοίκους τών χωρίων Μαυροβούνιου, “Ασ
πρου Σταυροδρομιού καί Αιτοχωρίου άνευ καταβολής τιμή
ματος πρός κάλυψιν τών άναγκών τους καί
2. Τό άρθρον 138 τοϋ Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος», αποφασίζει :
Εγκρίνει τήν διάθεσιν μέχρι τής ποσότητος τών χιλίων
(1000) χωρικών κυβικών μέτρων καυσοξύλων είς τούς πλημ
μυροπαθεΐς κατοίκους τών άνωτέρω χωρίων πρός κάλυψιν

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντ/τος)
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τών ύπ’ άριθ. 20/
1980 καί 158/1980 Πράξεων τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβου
λίου».
Έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ ύπόψη νομοσχε
δίου προκαλεϊται συνολική μείωση έσόδων τοϋ Κεντρικού
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (έπιχορηγουμένου ύπό τοϋ Κρατικοϋ Προϋπ/σμοϋ) έκ δρχ. 4.400.000
άναλυομένη ώς κάτωθι :
1. Έκ τ7,ς εφαρμογής τών διατάξεων τής περιπτ. α του

