
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 9ης ’Ιου
λίου 1979 Συμβάσεως Δανείου (Έργον ολοκληρωμένης 
άναπτύξεως Δασοπονίας), συναφθείσης μεταξύ τοϋ Ελ
ληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγ- 
κοοττσεως καί Άναπτύξεως καί ρυθμίσεως συναφών 
θέυάτων διά την εφαρμογήν των όρων αυτής».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Τό εμπορικόν ΐσοζύγιον τής χώρας μας είναι έντονα 
έλλειαυατικόν εις δασικά προϊόντα. “Ηδη τό 1973 τό έλλ.ειμμα 
έφθασε εις τον ποσόν των δέκα εκατομμυρίων έκατόν έβδο- 
μήκοντα πέντε χιλιάδων (10.175.000) δραχ. καί προβλέ- 
πεται ότι ή άνοδος τοϋ βιοτικού καί πολιτιστικού επιπέδου, 
θά προκαλέση αϋξησιν τής καταναλώσεως δασικών βιομη
χανικών προϊόντων κατά 6% έτησίως, μέ άποτέλεσμα την 
περαιτέρω έπιβάρυνσιν τοϋ ισοζυγίου εξωτερικών συναλ
λαγών.

2. Ή άξιόλογος αύτή συναλλαγματική δαπάνη επιβάλλει 
τήν λήψιν συντόνων μέτρων διά την προστασίαν, αΰξησιν 
καί ορθολογικήν έκμετάλλευσιν των δασικών πόρων τής 
χώρας. Τά ελληνικά δάση είναι έκτάσεως 25, 1 έκατ. στρ. 
μέ ξυλώδες κεφάλαιον 132. 6 έκατ. κυβ. μέτρ., έτησιαν 
προσαύξησιν 3, 7 έκατ. κυβ. μέτρα καί δυνατόν ετήσιον 
λήμμα 2 έκατ. κυβ. μέτρα. Παρά ταϋτα-αϊ καταστροφαί-τοϋ 
παεελθόντος, ή έπιβάρυνσις τών δασών μέ κλασματικά 
δίκαια τρίτων (βοσκή, καυσοξύλευσις) καί οί κίνδυνοι άπό 
την διάβρωσιν τών εδαφών επιβάλλουν περίσκεψιν εις τήν 
διαχείρισιν τών δασών καί δέν πρέπει νά άναμένεται άμέσως 
άλλά μακροπρόσθεσμα εντυπωσιακή αΰξησις τής παραγωγής.

3. Διά τήν αϋξησιν τής παραγωγής δασικών προϊόντων 
επενδύεται κατ’ έτος ποσόν έξ 1.300 έκατ. δρχ. περίπου 
εις έενα υποδομής ως δασική οδοποιία καί αί άναδασώσεις, 
εις τήν προστασίαν τών δασών, τήν βελτίωσιν τών βοσκο
τόπων, τήν άνάπτυξιν τής Θήρας καί τών εθνικών δρυμών 
καί εις πάσης φύσεως μελέτας καί έρεύνας.

4. Διά τήν κάλυψιν τοϋ συναλλαγματικού κόστους ηύξη- 
μένων επενδύσεων αί όποϊαι άπαιτοϋνται διά τήν έκτέλεσιν, 
τοϋ έργου ολοκληρωμένης άναπτύξεως τής δασοπονίας 
Δυτικής - Βορειοδυτικής Ελλάδος, ή Κυβέρνησις προέβη 
βάσει τής ύπ’ άριθ. 1006/18.5.79 άποφάσεως τής Οικονο
μικής Επιτροπής, εις τήν σύναξιν δανείου ύψους είκοσι 
πέντε έκατομμυρίων (25.000.000) δολλ.αρίων (Η.Π.Λ.) 
άπό τήν Διεθνή Τράπεζαν Άνασυγκροτήσεως, συναφθείσης 
μετ’ αυτής τής υπό κύρωσιν συμβάσεως, ή οποία ύπεγράφη
τήν 9.7.1979.
-- 5. ΛΙέ τήν ύπό κύρωσιν σύμβασιν προβλέπονται γενικώς 
τ’ άκόλ.ουθα :

α) Τό δάνειον τών είκοσι πέντε έκατομμυρίων δολλ.αρίων 
(25.000.000) Η.Π.Λ.) θά καλύψη μερικώς τήν συναλ
λαγματικήν δαπάνην τοϋ ώς άνω έργου, τοϋ οποίου τό 
συνολ.ικόν κόστος θά άνέλ,θη εις έκατόν τεσσαράκοντα τέσ
σερα εκατομμύρια έξακοσίας χιλιάδας (144.600.0000) 
δο/λ.άρια (Η.Π.Α). Εις τό άνωτέρω ποσόν συμπεριλ,αμ- 
βάνονται καί δαπάναι δΓ άττρόβλεπτα ώς καί δι’ αύξήσεις 
τιμών έκτιμουμένων εις τον ποσόν τών 11.100.000 δολ- 
λαρίων (Η.Π.Α.) καί 35.700.000 δολλαρ. (Π.Η.Α.) άν- 
τιστοίχως. Δηλαδή τό σημερινόν κόστος τοϋ έργου είναι 
ένενηκοντα έπτά εκατομμύρια οκτακόσια·, χιλιάδες δολλ,άρια 
(Η.Π.Α.) (97.800.000) κατανεμόμενον ώς άκολ,ούθως

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

είς δο/λ.άρια :
(α) Έργα υποδομής..................................... 78.000.000
(β) Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού........ 11.900.000
(γ) Άμοιβαί ‘Υπηρεσιών.............................. 7.900.000
β) Τά προϊόν τοϋ δανείου τών 25.000.000 δολλ.αρίων θά 

διατεθή ώς άκολ.ούθως :
(α) Δασικά έργα υποδομής........................... 4.200.000
(β) Έργα κοινοτικής άναπτύξεως............... 5.800.000
(γ) Προμήθεια μηχανικού έξοπλισμοϋ........  8.700.000
(δ) Δάνεια μέσω τής ΑΤΕ διά την έκμηχάνισιν τών 

δα/κών έργασιών................................................. 1.200.000

(ε) Ένίσχυσιν είδικοΰ Ταμείου περιφερειακής 
άναπτύξεως............................................................ 1.200.000

(στ) Τεχνική Βοήθεια .................................. 1.900.000
(ζ) Άκατανέμητον..................... ................... 2.000.000
γ) Τό δάνειον θά είναι διάρκειας 15 ετών μέ τριετή 

περίοδον χάριτος καί έπιτόκιον 7,9%.
Ή άποπληρωμή τοϋ δανείου θά γίνεται δι’ εξαμηνιαίων

δόσεων, αίτινες θά καταβάλλωνται τήν Ιην Φεβρουάριου
καί τήν Ιην Αύγούστου εκάστου έτους. Ή πρώτη δόσις θά 
καταβλ,ηθή την Ιην Φεβρουάριου 1983 καί ή τελευταία τήν 
Ιην Αύγούστου 1994. Προβλέπεται επίσης καί προμήθεια 
άδρανείας 0.75% έπί τοϋ έκάστοτε μή άναληφθέντος ύπο- 
λ.οίπου τοϋ δανείου.

6. Κύριοι στόχοι τοϋ έργου είναι ή ΰποβοήθησις τής 
αύξήσεως τής παραγωγής τών δασών τής Δυτικής καί Βο
ρειοδυτικής Ελλάδος, ή ένθάρρυνσις διά τήν εισαγωγήν συγ
χρόνων τεχνικών διαχειρίσεως καί έκμεταλλεύσεως, ή βελ- 
τίωσις τών συνθηκών εργασίας τών δασεργατών, ή άνοδος 
τοϋ βιοτικού επιπέδου καί τής ποιότητος ζωής εις τά δασικά 
χωριά καί ή ένίσχυσις τών δυνατοτήτων προετοιμασίας μελ
λοντικών άναπτυξιακών έργων. Τά έπί μέρους άντικείμενα 
τοϋ έργου είναι :

α) Διάνοιξις 2.200 χλμ. δασικών οδών καί 1.300 χλμ. 
τρακτεροδρόαων, βελτίωσες 1.150 χλμ. δασικών οδών ώστε 
νά καταστούν προσπελάσιμοι μέ όλας τάς καιρικάς συνθήκας 
ώς καί ή όδοστρωσία 850 χλμ. δασικών οδών.

β) Προμήθεια μηχανημάτων οδοποιίας καί σχετικού 
έξοπλ.ισμοϋ καί εργαλείων διά τήν συντήρησίν των.

γ) Διενέργεια άναδασώσεων εις έκτασιν 160.000 στρεμ
μάτων καί ή έπέκτασις καί έκσυχγρονισμός τριών φυτω
ρίων ώστε νά αύξηθή ή ετήσια δυναμικότης των κατά δώδεκα 
έκατομμύρια φυτάρια.

δ) Βελ.τίωσις τής άντιπυρικής προστασίας μέ τήν προμή
θειαν μηχανημάτων καί κατασκευήν έργων ύποδρομής.

ε) Προμήθεια μεταφορικών μέσων, περιλαμβανομένων 
λεωφορείων καί οχημάτων προσωπικού καί ή κατασκευή 
μονίμων, ήμιμονίμων καί κινητών εγκαταστάσεων διανομής 
διά 3.000 περίπου εργαζομένους είς δασικάς εργασίας.

στ) Δημιουργία ειδικού προγράμματος δανειοδοτήσεων 
μέσω τής ΑΤΕ διά τήν άγοράν μηχανημάτων ύλοτομικών 
έργασιών ύπό ιδιωτών δασεργατών.

ζ) “Εργα υποδομής είς δασικά χωριά ώς ή διάνοιξις ή 
βελ.τίωσις οδών προσπελ.άσεως, ή κατασκευή συνδετικών, 
άγροτικών καί κοινοτικών οδών, ή ύδροδότησις, άποχέτευσις 
καί ήλεκτροφωτισμός καί ή δημιουργία διαφόρων κοινοτικών 
εγκαταστάσεων (’Ιατρεία, Κοινοτικά Γραφεία, Κέντρα Νεό- 
τητος κ.λ,.π.).

η) Πρόγραμμα έκπαιδεύσεως καί ερευνών εις θέματα 
δασικών έργασιών, άναδασώσεων καί διαχειρίσεως βοσκο
τόπων.

β) Μελέτας περιφερειακής άναπτύξεως καί στρατηγικής 
διά τήν δασοπονίαν καί τάς δασικάς βιομηχανίας.

Ή κύρωσις τής άνωτέρω συμβάσεως σκοπεϊται διά τοϋ 
προτεινομένου νομοσχεδίου, κατ’ άρθρον τού οποίου είδικώ- 
τερον προβλέπεται :

Διά τοϋ άρθρου πρώτου, κυροϋται ή ώς άνω Σύμβασις 
μετά τών πέντε (5) παραρτημάτων αύτής.

Διά τοϋ άρθρου δευτέρου, ορίζεται ότι διά τήν εφαρμογήν 
τής συμβάσεως οί άναφερόμενοι ύπό ημερομηνίαν 15.3.74 
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» έχουν τήν έννοιαν τών «ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ», οί όποιοι έκυρώθησαν διά τοϋ Ν. 288/1976 
«περί κυρώσεως τής άπό 27 ’Ιουνίου 1975 Συμβάσεως 
μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης 
Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως, άφορώσης είς χορή- 
γησιν δανείου ύπό τής Τραπέζης ταύτης διά τήν έφαρμογήν 
τού τρίτου Εκπαιδευτικού Σχεδίου» καί έφαρμόζονται είς 
συμφωνίας δανείων καί εγγυήσεων τής Διεθνούς Τραπέζης 
Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως.



π
Διά τοϋ άρθρου τρίτου, εξουσιοδοτούνται οΐ 'Υπουργοί 

Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί 
Γεωργίας όπως διά κοινής άποφάσεώς των συγκροτούν τάς 
ΰπδ τής Συμβάσεως (Παράρτημα 5) προβλεπομένας Έπι- 
τροπάς καί Γραφεία.

Διά τής παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου παρέχεται έξουσιοδότησις 
εις τους 'Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Γεωργίας, 
6πως διά κοινής άποφάσεώς των συστήσουν παρ’ έκαστη 
Επιθεωρήσει Δασών, πλήν τής Έπιθεωρήσεως Κρήτης, 
Συνεργεΐον διά τήν έκπόνησιν σχεδίων διαχειρίσεως δασών 
καί όείζεται ότι έκαστον Συνεργεΐον συγκροτείται άπό τάς 
προβλεπομένας εις το παράρτημα 5 τής Συμβάσεως 'Ομάδας 
συντάξεως διαχειριστικών εκθέσεων.

Διά τοϋ άρθρου τετάρτου, ορίζεται ό τρόπος καλύψεως τών 
εις προσωπικόν αναγκών άφ’ ενός μέν διά την έκτέλεσιν τοϋ 
έργου άφ’ ετέρου δέ διά την έπάνδρωσιν τών ΰπό τής Συμ
βάσεως προβλεπομένων ’Επιτροπών, Γραφείων, 'Ομάδων 
καί Συνεργείων.

Διά τοϋ άρθρου πέμπτου, παρέχεται ευχέρεια διά τήν, 
κατά παρέκκλισιν τών ίσχυουσών διατάξεων, άπ’ ευθείας 
άνάθεσιν έκτελέσεως δημοσίων έργων καί μελετών μέχρι 
36.000.000 δραχμών καί 200.000 δολλαρίων Η.Π.Λ., άν- 
τιστοίχως. Διά τής παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι αί 
ώς άνω άναθέσεις προτείνονται ύπό τής’Επιτροπής Καθοδη- 
γήσεως, έκτελοΰνται δέ ύπό τριμελούς ’Επιτροπής συνιστω- 
μένης δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού κατόπιν 
προτάσεως τής 'Υπηρεσίας Περιφερειακής Πολιτικής καί 
Άναπτύξεως τοϋ ίδιου 'Υπουργείου.

Διά τοϋ άρθρου έκτου, είσάγονται ώρισμέναι διατάξεις πρός 
διευκόλυνσιν τής πραγματοποιήσεως τοϋ ύπό τής Συμβάσεως 
προβλεπομένου έντατικοΰ προγράμματος διαχειρίσεως καί 
παραγωγής.

Ουτω διά τήν άπόληψιν δασικών προϊόντων, μετά ή άνευ 
δημοπρασίας, έπιτρέπεται ή σύναψις συμβάσεων διάρκειας 
μέχρι πέντε (5) έτών καί ορίζονται, κατά σειράν προτιμή- 
σεως, οί άνάδοχοι διά τήν άνευ δημοπρασίας άπόληψιν 
δασικών προϊόντων.

Διά τής παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου, έξουσιοδοτεΐται ό 'Υπουρ
γός Γεωργίας όπως δι’ άποφάσεώς του καθορίζη τούς όρους 
καί τάς προϋποθέσεις συνάψεως τών άνωτέρω συμβάσεων. 
’Επίσης ρυθμίζεται τό θέμα τής άναπροσαρμογής τών τιμών 
εις τάς συμβάσεις ταύτας άπό τοϋ 2ου έτους καί δι’ έκαστον 
τών έπομένων έτών καί καταργεΐται τό προβλεπόμενον ύπό 
τοϋ Π.Δ/τος 19.11.1928 συμβόλαιον έργολαβίας άντικαθι-

στωμένου διά συμφωνητικού καί πρωτοκόλλου έγκατα- 
στάσεως. _

Δια, τοϋ άρθρου έβδομου παρ. 1 όρίζεται ότι αί συμβάσεις 
εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου ώρισμένου χρόνου, τού προσ- 
ληφθεντος προσωπικού βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Ν. 634/77 καί τοϋ άρθρου 19 τού Ν. 104/75, αΐτινες παρε- 
ταθησαν βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 778/78, 
παρατείνονται άπό τής λήξεώς της καί διά χρονικόν διά
στημα 24 μηνών.

II παρατασις τών συμβάσεων έργασίας τοϋ άνωτέρω 
προσωπικού κρίνεται άναγκαία προκειμένου δ.’ αυτού νά 
αντιμετωπισθή ο τεράστιος όγκος συσσωρευθέντων νομικών 
δασικών ιδιοκτησιακών προβλημάτων καί αί είς προσωπικόν 
αναγκαι τών ί πηρεσιων Δασών αί όποΐαι προκύπτουν άπό 
τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου τής ύπό κύρωσιν συμβάσεως, τών έν 
εξελίξει δασικών αναπτυξιακών προγραμμάτων καί τών 
χρηματοδοτηθησομένων τοιούτων έκ πηγών τής Ε.Ο.Κ. ώς 
καί έκ τής εφαρμογής τής δασικής έν γένει νομοθεσίας. Προ- 
τείνεται δέ ή παράτασις τών συμβάσεων τοϋ άνωτέρω προ
σωπικού καί οΰχί ή πρόσληψις νέου, πρός όφελος τοϋ ' Υπηρε
σιακού συμφέροντος, δεδομένου ότι τό προσωπικόν τούτο 
είναι άμέσου άποδόσεως, λόγω τής έξοικειώσεώς του πρός 
τά άντικείμενα τής άπασχολήσεώς του.

Διά τής παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ό τρόπος πλη- 
ρώσεως τών υφισταμένων κενών καί έκάστοτε δημιουργου- 
μένων μέχρι πληρώσεως τοϋ συνόλου τοϋ άριθμοϋ τών υπαλ
λήλων τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων τών ώς άνω 
Νόμων, καί ή διάρκεια τοϋ χρόνου τοϋ οΰτω προσλαμβανο- 
μένου προσωπικού ρυθμίζονται ύπό τών διατάξεων τοϋ
Ν. 993/1979.

Τέλος διά τής παρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται τά τής 
κατανομής τοϋ άνωτέρω προσωπικού είς ύπηρεσιακάς μονά
δας καί τής καταβολής τών πάσης φύσεως άποδοχών αύτών.

Είς τ’ άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον νομοσχέδιον 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν σας πρός 
ψήφισιν.
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