
.T Τ'.ύ «ί/ίδίου N'l'J'. ; ,<ΖΖκ:Ζ Τ'; ΤΛΐ;1!Z'.T! :
•ζΐτχςυ τού i ,λ/.ηνικοϋ Δηυοσιυ , και τού Κζνχδικυϋ
ί »t--7.v,<7u',·: export πευκκ* ·ρμενύ corpok\-
! ΙΟΝ (I·,.!).(.. ι συμβάσεως άτορωσης την σύυχΔιν 

δανείου T.Z'jZ εςΟμλησίν -}- 7.Z.7.Z δύο Πυροσβεστικών 
άεροσκχτών».

Ili/OZ lip' lior/.ip’ Ten J././.ipu))·

1. II άνοδοz του βιοτικού επίπεδου και ή κχθηυιεεινώ:
/τεινου.ένη εκδρομική κι; τουριστική κινησι; τοΰ πλη')υ- 
•Λθΰ τή; χώρα;. εν συνουχσμι, με τα; κατα/Δήλου: κΤΓι-
χτσεδχμικα: συνθήκα: κχι τήν ;ύμλεκτον βλαστησιν. δη- 
ιουε-'ούν διαρκώ: αυ εχνουενου; κίνδυνου; κατζστεοοή;
ής χλο/ρίδο; κ.7.:. τής πχνιδο: τής χώρας. των κυριωτέριον 
ηλονότι στοιχείων τοϋ περιβάλλοντο:. είδικώτεεον λ: των 
χοών καί τοϋ θηραματικοϋ -/.θύτου r? ; "χώρας.
2. Αί έτςσίως προκχλούμενχι άμεσο; ζημίχι έκ τή; 

χταστρομής των Οασών τη; χώρα; έκ πυρκχ'ίών. κατά τού; 
ετειωτέρυυς υπολογισμους ύπ.ερ βαίνουν τα 2 δισεκατομ

μύρια δραχμών.
3. Πέραν τούτου αί προςενούμενχι ζημίχι συνεπεία τη; 

ιχτχστρομής των δασών έκ διαβρώσεων. μειώσεως τών 
αποθεμάτων των υπογείων υδάτων. καταστροφή; τη; ά—ρίχ; 
τ χν ίο ο; καί των αισθητικών καί ψυχαγωγικών άςιών τοϋ μυ- 
σ’.κοϋ περιβά/Δοντος καί αί δχπάναι άπσκατχστάσεως των 
ώς ανωτέρω επερχομενων κχτχστρομικών συνε—ε·.ών υπολο
γίζεται, οτι υπερβαίνουν καί αυτά; ακόμη τάς αμέσου; 
ζημία; χίτινες άνχμέρσντχι άνωτέρω.

4. “Αντιστοιχώ; διά τής συνταγματική; διατάςεως τοϋ 
άρθρου 24. έθεστείσθη. ώς ύποχρέο/σις τοϋ Κράτους, ή λήψις
ΐιαιτέρων προληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων διά 
ςν διασφάλισιν τοϋ μυσικοϋ περιβάλλοντος.
"Εν έκ των κυριωτέρο/ν μέτρων άπστελεσματικής προ- 

τασίας τούτου, είναι ή ορθολογική όργάνωσις τοϋ άντι- 
υρικοϋ άγώνος διά συγχρόνων μέσων καί μεθόδων.
Λαμβζνομένου ύπ’ οψ'.ν. ότι ή μιλοσομία άποτελεσματι- 

ότητος τοϋ άγώνος κατά τοϋ πυρός θεμελιοϋται έττί τής 
- εχή; τής ταχυτέρας καί έγκαιροτέρας δυνατής προσβολής 

οϋ μετώπου τής έκάστοτε έκρηγνυομένης πυρκα'ιας των 
ζσών. καθίσταται τερομανής ή άναγκαιότης χρησιμοποιή- 
;ως ειδικών άεροσκαμών διά τόν εντοπισμόν καί τήν κατα- 
τολήν τοϋ πυρός πριν τοϋτο λάβη έτεικινδύνους διαστάσεις.
5. Ή κριθεΐσα άτεοτελεσματικότης τών ειδικών αυτών 

εροσκχμών κατά τό έργον τής πυροσβέσεως τών πυρκχϊών 
ζσών. έκ τή; γενομένης κατ' αρχήν προμηθείας καί χρη- 
.αοτεοιήσεως δύο (2) άεροσκαμών Καναδικής τεροελεύσεως. 
•νετέ/εσε εις τήν έν συνεχεία τμηματικήν τερομήθειαν μέχρι 
ςμερα ετέρων έτετά (7) άεροσκαμών τοϋ αύτοϋ τύπου, 
ά τήν συγρότησιν σμήνους Ικανής δυνάμει·/;, συμμώνως 
αί τερο; ειδικήν μελέτ/ν. δυνάμεως τουλάχιστον οκτώ (8) 
jvo/.ικώς άεροσκαμών.

χηαατων κατα ε•α έτη !'7. και ! ’7.'' εΐ; τα; -ς:.ο/χ: αντ -
στο·/«-,; Κορινώου και Ίωχννίνων. δύο ί2) ΣΖ τών Z'rjZ'J.

συνολικιϋ; ttj ; οσ'ίεσε ικ ώ ν ά; ε ο σκατι> ν κ.7.7 η/ζ~ν/.Ύι:
πεοτασεω; τοϋ Γ Ι-. \.. πεοεβη ιεν εί; τας ένετγε·7.Σ ^·ά
τήν προαήθειαν δυο (2 ) ετεεων αεροσκατών . τττος άμεσον
συαττ/.ήεωσιν του δημιουργηθέντος κενού καί εττανασυγκεό-
τεσιν συήνου: ικανή; δυναυιεω;. πρός τόν σκοττον ζ/.τ./.-
σ γο..'.λ ή σε ο.►C τών εκ τών rzjy/.xi ojv των ^ασών τ:ε ο Ξένου-
μέν<·/ ιών εις τήν “Εθνικήν μα; Οί>:ονο μ ·. αν γεν*.κώ :.

- Διά τήν προμήθειαν τών άεροσκχμιwv τουτίυν ττ7.εέ-
7.Ζ-7- ή χέρεια εΐ: τό f Κ/./.ην:κον Δη υlόσιον, ττ/γτίυμή:

ΖΐΤ,Γ 7γορα; το/ν διά οανείου συναμθησομενου μετά του
Κ XV Xο·.κου “Οργανισμού 111 ροωΟήσεω; ’ ΕZavcr/cov.

6. II so: τόν άνωτέρω σκοττον ύποβάλλουιεν τό συνηυ-
μένον σχέ^' ον Νόυου. δι’ ου 0 ά κυτίοΟτ νομοΟετικώ; ή εν
TOJ θέμχτ·. συναιυθεΐσα σύυέασι; οζνείου 0·.7. ΤΛν TTSO’JLT-
θειαν ($ύθ (2) ττ/ροσθεστ'.κών άεεοσκατ,ών.

Εν Άύήνα:; τή 7 Ιουλίου 1979 

Ui “Υπουργοί
Συντονισιιοϋ Οικονομικών

Κ. ΜΠΤΣϋΐΑΚΙΙΣ ΛΘ. KAXEAAOIlU ΓΛ01'
Γ εωενία;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠυΥΤΟΣ 

ΣΧΕΛΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρούσεως τής άεεό 25 Μαΐου 1979 συναμθείσης μεταςύ 
τοϋ Ελληνικού Δηοιοσίου καί τοϋ Κχναδικοϋ “Οργανι
σμού «EXPORT DENELOP.MENT CORPORA
TION» (E.D.C.) Συμβάσεως. άμορώσης τήν σύναύιν 
δανείου τερός έςόμλησ ιν τής άςίας δύο τευροσβεστι- 
κών άεροσκαμών.

"Αρθρον τερώτον.
Κυροϋτχι καί έχει ίσχύν νόμου ή άεεό 25 Μαΐου 1979 

ύτεονοαοεΐσα αεταεύ τοϋ Έ/ά.ηνικοϋ Ληιιοσιου καί τοϋ 
Καναδικού “Οργανισμού EXPORT DEVELOPMENT CO
RPORATION (E.D.C.) Σύμβασις. διά τήν χορήγησιν εϊ: 
τό Έ'/ά.ηνικόν Δημόσιον ('Υεεουργεΐον Γειοργίας) δανείου 
CAN S 5.163.750 τερός πληρωμήν ποσοστού S5 τή: 
άςίας άγοράς δύο πυροσβεστικών άεροσκαμών, διά τά: 
άνάγκας τής Γενικής Λ.νσεως Δασών καί Δασικού Περιβά/.- 
λοντος. ής τό κείμενον, μετά τών προσηρτημένων ταύτ/;. 
επεται κατωτέρω, έν πρωτοτύπω εις τήν “Αγγλικήν καί 
έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν. “Εν περιπτώ- 
σει ερμηνευτικής άμμισβητήσεως μεταςύ τών δύο κειμέ
νων υπερισχύει τό “Αγγλικόν.


