
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Γ—· τού σχεδίου νομού «περί κυρώσεως τη; άπό 2G ’Ιουνίου 
J(<TS συναοθείστς μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί 
-οΰ Καναδικού ’Οργανισμού EXPORT DEVELOP
MENT CORPORATION'(E.D.C.) συμβάσεως άφορώ- 
οτε τήν σύναψιν δανείου πρός έξόφλησιν τής άξια; δύο 
πυροσβεστικών άεροσκαφών».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Ή άνοδος τού βιοτικού επιπέδου καί ή όσημέραι 
ιντεινομένη εκδρομική καί τουριστική κίνησις τού πληθυ- 
—_!θύ τής χώρας, εν συνδυασμοί μέ τάς κατχλλήλους κλιμα- 
τοείαφικάς συνθήκας καί τήν εύφλεκτον βλάστησιν, δημιουρ
γούν διαρκώς αυξανόμενους κινδύνους καταστροφής τής 
/λωρίδος καί τής πανίοος τής χώρας, τών κυριωτέρων δηλο- 
/ότι στοιχείων τού περιβάλλοντος, εΐδτκώτερον δέ τών δασών 
καί τού θηραματικοϋ πλούτου τής χώρας.

2. Αί έτησίως τροκα/.ούμεναι άμεσοι ζημίαι εκ τής κατα- 
ττεοοής τών δασών τής χώρας έκ πυρκαϊών, κατά το'.ς 
αετειωτέρους υπολογισμούς υπερβαίνουν τά 2 δισεκατομ
μύρια δραχμών.

3. Πέραν τούτου αί προξενούμεναι ζημίαι συνέπεια τής 
καταστροφής τών δασών έκ διαβρώσεων, μειώσεως τών απο
θεμάτων τών υπογείων ύδάτων, καταστροφής τής άγριας 
πανίδος καί τών αισθητικών καί ψυχαγωγικών άξιών τού 
ευστκοϋ περιβάλλοντος καί αί δαπάναι άποκαταστάσεως
ών ώς ανωτέρω έπερχομένων καταστροφικών συνεπειών 
πολογίζεται, ότι υπερβαίνουν καί αύτάς ακόμη τάς άμεσους 
ήμίας, αίτινες άναφέρονται άνωτέρω.

4. Άντιστοίχως διά τής συνταγματ.κής διατάξεως τού 
-,ρθρου 24, έθεσπίσθη, ώς ύποχρέωσις τοϋ Κράτους, ή λήψις 
’διαιτέρων προληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων διά 
τήν διασφάλισιν τού φυσικού περιβάλλοντος.

"Εν έκ τών κυριωτέρων μέτρων άποτελεσματικής προστα- 
ίχς τούτου, είναι ή ορθολογική όργάνωσις τού άντ.πυρικού 
γώνος διά συγχρόνων μέσων καί μεθόδων.

Λαμβχνομένου ύπ’ δψιν οτι ή φιλοσοφία άποτελεσματικό- 
ςτος τού άγώνος κατά τοϋ πυράς θεμελιοϋται έπί τής άρχής 
ής ταχυτέρας καί έγκαιροτέρας δυνατής προσβολής τοϋ 
ετώπου τής έκάστοτε έκρηγνυομένης πυρκαϊάς τών δασών, 
αθίσταται προφανής ή άναγκαιότης χρησιμοποιήσεως 
δικών άεροσκαφών εις τόν εντοπισμόν καί τήν καταστολήν 
ιϋ πυράς προτού τούτο λάβη έπικινδύνους διαστάσεις.
5. Ή εμπειρία έκ τής γενομένης κατ’ άρχήν προ 4ετίας 

ρομηθείας καί χρησιμοποιήσεως δύο (2) ειδικών πυροσβε- 
τικών άεροσκαφών Καναδικής προε/ετύσεως. προήγαγεν 
»ας εις τήν πρότασιν προμήθειας ετέρων εξ (6) τοιούτων, 
ά τήν συγκρότησιν σμήνους δυνάμεως οκτώ (S) συνολικώς 
ροσκαφών. Καί τούτο προκειμένου, συμφώνως καί προς 
ν ειδικήν μελέτην, νά διασφαλισθή ή άμεσος διέγερσις, 
-πλοκή καί έπαρκής άπό άέρος ΰποστήριξις τοϋ άνππυρικοΰ
ώνος εις ολόκληρον τον Ελληνικόν χώρον.

Πλήν όμως, μέχρι σήμερα προέδημεν εις τήν προμήθειαν 
πέντε (5) μόνον έτεοων άεροσκαφών και τούτο διότι το 
Γενικόν Έπιτελεΐον ’Αεροπορίας το όποιον έχει καί τήν επι
χειρησιακήν αρμοδιότητα καί τήν διοικητικήν μέριμναν τού 
σμήνους, δεν ήδύνατο διά λόγους καθαρά τεχνικούς ν’ άνα- 
λάβη τήν διοικησιν άαέσου συγκροτήσεως σμήνους δυνάμεως 
(8) αεροσκαφών.

6. "Ηδη, κατόπιν καταστροφής, λόγω έπισυμβάντος 
ατυχήματος κατά το παρελθόν έτος εις περιοχήν Κορίνθου, 
τού έ/ος (1) εκ τών έπτα Ο ) συνολικώς πυροσβεστικών αε
ροσκαφών καί σχετικής προτάσεως τοϋ Γ.Ε.Α.. προέβημεν
εις ένεργείας διά τήν ποομνθειαν (2) ετέρων αερο
σκαφών, ητις άποτε/.ει, αποφασιστικόν μέσον, διά τον 
εκσυγχρονισμόν τοϋ τεχνικού εξοπλισμού τής δασικής 
υπηρεσίας προς τον σκοπόν τής έλαχιστοποιήσεως τών έκ 
τών πυρκαϊών τών δασών προξενουμένων ζημιών εις την 
’Εθνικήν μας οικονομίαν γενικώς.

7. Διά τήν προμήθειαν τών άεροσκαφών τούτων παρέχεται 
ή εύχέρεια εις τό ‘Ελληνικόν Δημόσιον, πληρωμής τής άξίας 
αγοράς των διά δανείου συναφθησομένου μετά τοϋ Κανα
δικού ’Οργανισμού Προωυήσεως ’Εξαγωγών.

8. Πρός τόν άνωτέρω σκοπόν ύπϋβάλλομεν τό συνημμένον 
σχέδιον Νόμου, δι’ ού Θά κυρωθή νομοθετικώς ή έν τώ 
θέματι συναφθεΐσα σύμβασις δανείου διά τήν προμήθειαν 
δύο (2) πυροσβεστικών άεροσκαφών.

Έν Άόήναις τή 21 Σεπτεμίρίευ 1978 
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

Γ εωογίας 
I. ΜΠΟΓΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής άπό 26 ’Ιουνίου 1978 συναφθείσης 
μεταξύ τού ‘Ελληνικού Δημοσίου καί τοϋ Καναδικού ’Οργα
νισμού «EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION 
(E.D.C.) Συμβάσεως, άφορώσης τήν σύναψιν δανείου 
πρός έξόφλησιν τής άξίας δύο πυροσβεστικών άεροσκαφών.

"ΑρΟρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ίσ/ύν νόμου ή άπό 26 ’Ιουνίου 1978 

ύπογραοεϊσα μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τοϋ Κανα
δικού ’Οργανισμού EXPORT ϋΕλ ELOPMENT COR
PORATION (E.D.C.) Σύμβασις, διά τήν χορήγησιν εις τό 
‘Ελληνικόν Δημόσιον (Ύπουργεϊον Γεωργίας) δανείου 
CAN S 4.364.750 πρός πληρωμήν ποσοστού S5 % τής άξίας 
αγοράς δύο πυροσβεστικών άεροσκαφών, διά τάς άνάγκας 
τής Γενικής Δ/νσεως Δασών καί Δασικού Περιβάλλοντος 
πρός καταπολέμησιν τών πυρκαϊών τών δασών, ής τό κεί
μενον, μετά τών προσηρτημένων ταύτη, έπεται κατωτέρω, 
έν πρωτοτυπώ εις τήν ’Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν. Έν —ρ·.—-ζώσει ερμηνευτικής άμφισβη- 
τήσεως μεταξύ τών δύο κειμένων υπερισχύει τό ’Αγγλικόν.


