
Έτη τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της άπό 30 Σεπτεμ
βρίου 1975 συναφθείσης μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου 
καί τοϋ Καναδικού ’Οργανισμού «EXPORT DEVE
LOPMENT CORPORATION» (E.D.C.) συμβάσεως, 
άφορώσης την σύναψιν δανείομ πρός έξόφλησιν της αξίας 
τριών πυροσβεστικών άεροσκαφών».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ' 8. Διά την προμήθειαν τών άεροσκαφών τούτων παρέχεται 
η έύχέρεια, εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον, πληρωμής τής αξίας 
άγοράς τωγδιά δανείου συναφθησομένου μετά τού Καναδικού 
’Οργανισμού Προωθήσεως ’Εξαγωγών, ζ-' j

9. Πρός τον άνωτέρω σκοπόν ύποβάλλομεν τό συνημμέ- 
νον σχέδιον Νόμου, δΓ ού θά κυρωθή νομοθετικώς ή έν τώ 
θέματι συναφθεΐσα σύμβασις δανείου διά την προμήθειαν 
τριών (3) πυροσβεστικών άεροσκαφών.

Πρός τήν Βονλήν τών ’Ελλήνων

1. 'Η άνοδος τού βιοτικού επιπέδου καί ή όσημέραι, έντει- 
νομένη κινητικότης τού πληθυσμού τής χώρας δημιουργούν 
διαρκώς αυξανόμενους κινδύνους καταστροφής τής χλωρίδος 
καί πανίδος τής χώρας, τών κυριωτέρων δηλονότι στοιχείων 
τού περιβάλλοντος, εΐδικώτερον, δέ τών δασών καί τού θηρα- 
ματικού πλούτου τής χώρας.

2. Αΐ έτησίως προκαλούμεναι άμεσοι ζημίαι έκ τής κατα
στροφής τών δασών τής χώρας έκ πυρκαϊών, κατά τους μετρι- 
ωτέρους υπολογισμούς υπερβαίνουν τά 2 δισεκατομμύρια 
δραχμών. , ■

3. Πέραν τούτου αί προξενούμεναι ζημίαι συνεπεία τής 
καταστροφής τών δασών έκ διαβρώσεων, μειώσεως τών άπο- 
θεμάτων τών υπογείων ύδάτων, καταστροφής τής άγριας 
πανίδος καί τών άσθητικών καί ψυχαγωγικών άξιών τού φυ
σικού περιβάλλοντος καί αί δαπάναι άποκαταστάσεως τών 
ώς άνωτέρω έπερχομένων καταστροφικών συνεπειών υπολο
γίζεται, ότι υπερβαίνουν καί αύτάς άκόμη τάς άμέσούςζημίας,

. αίτινες άναφέρονται άνωτέρω. , ·*
• 4. Πρός άποτελεσματικήν όθεν προστασίαν τών δασών καί 
τών λοιπών άνανεωσίμων φυσικών πόρων τού .περιβάλ
λοντος, έπιβάλλεται ό έκσυγχρονισμός τών μέσων καί με
θόδων προλήψεως καί Καταστολής τών πυρκαϊών τών δασών 
καί τών λοιπών τύπων τής χλωρίδος καί πανίδος τής χώρας
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής άπό 30 Σεπτεμβρίου 1975 συναφθείσης 
μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τού Καναδικού
’Οργανισμού «EXPORT DEVELOPMENT CORPO
RATION» (E.D.C.) Συμβάσεως, άφορώσης την 
σύναψιν δανείου πρός έξόφλησιν τής άξίας τριών πυροσβε
στικών άεροσκαφών. . . · ·· '.-ν'...

Άρθρον 1. " " - V

,:.ν. 5. Λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι ή φιλοσοφία αποτέλεσμα- ' 
,τϊκότητος τού άγώνος Κατά τού 7τυρός θεμελιοΰται έπί τής 
■ αρχής τής ταχυτέρας καί έγκαιροτέράς δυνατής προσβολής : 
τού μετώπου τής έκά'στοτε; έκρήγνυομένης’ πυρκαϊας τών 
δασών, καθίσταται προφανής ή άναγκ'αιότης χρησιμοποιή- 
σεως ειδικών άεροσκαφών είς τον έντοπισμόν καί την κατα
στολήν τού 7τυρός, προτού τούτο λάβη έπικινδύνους διαστά
σεις. ’ , ' ’ 1 "

6. Ή έμπειρία έκ τής ήδη γενομένης προμήθειας καί τής 
έπί διετίαν χρησιμοποιήσεως δύο (2) ειδικών πυροσβεστι
κών άεροσκαφών, Καναδικής κατασκευής, προήγαγεν ήμας 
εις τήν πρότασιν προμήθειας' έτέρών έξ (6) τοιούτων. 
Καί τούτο προκειμένου να διασφαλισθή ή άμεσος διέγερσις, 
έμπλοκή' καί έπαρκής άπό άέρος ύποστήριξις τού άντιτέυ- 
ρικού άγώνος, καθ’ όσον ή υπάρξις μόνον δύο (2) άεροσκα- 
φών δέν έξασφαλίζει τούτο, λόγω τών βασικών χαρακτηρι-, 
σττκών παντός πτητικού υλικού. Οΰχ’ ήττον όμως τό Άρχή- 
γεϊον ’Αεροπορίας, τό εχον τήν έπιχεινησιακήν άρμοδιότητα 
καί τήν διοικητικήν μέριμναν.τοΰ οικείου σμήνους, έγνώρισεν 
ήμΐν ότι’ μόνον τρία (3) έτερα άεροσκάφη θά ήδύνατο νά 
διοίκηση. ·
*;.· 7. Κατόπιν τούτου προέβημεν είς τάς ενεργεί ας διά τήΐ 
προμήθειαν τριών (3) έτέρων άεροσκαφών, ήτις άποτελε1, 
άποφασιστικόν μέσον, διά τον έκσυγχρονισμόν τού τεχνικού 
έξοπλισμοΰ τής δασικής υπηρεσίας πρός τόν σκοπόν τής έλα-' 
χιστοποιήσεως τών έκ τών 7τυρκαϊών τών δασών προξενου
μένων ζημιών εις τήν ’Εθνικήν μας οικονομίαν γενικώς.

Κυρούται καί έχει ισχύν νόμου ή άπό 30 Σεπτεμβρίου 1975 
ύπογραφεϊσα μεταξύ . τού Ελληνικού Δημοσίου καί τοϋ 
Καναδικού ’Οργανισμού «EXPORT DEVELOPMENT 
CORPORATION» (E.D.C:) Σύμβασις, μετά τών παραρ- . 
τημάτων αυτής, διά τήν χορήγησιν είς τό Ελληνικόν Δημό- 

' σιον (Ύπουργεΐον Γεωργίας) δανείου δολλαρίων Καναδικών 
4.840.750 πρός πληρωμήν ποσοστού 85% τής άξίας τριών 
πυροσβεστικών άεροσκαφών, διά τάς άνάγκας τής Γενικής 
Δίευθύνσεως Δασών, πρός καταπολέμησιν τών πυρκαϊών 
τών δασών, ών τό κείμενον, έν πρωτοτύπω είς τήν ’Αγγλικήν _ 
καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν, έπεται κατωτέρω.

·\ :'· ·.· ' "Αρθρον 2. ■ .. ... ·.(
• * t ,·. · ·; * · · ■*

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. ' ; ,
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