
ΕΙΣΙΐΓΠΤΙΚΙΙ ΕΚ η El 11

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Ελλη
νικού Δηαοσίου και τη: Αγγλική: Τράπεζας «BANK OF 
NOVA SCOTIA, CHANNEL ISLANDS L.T.D.» τ-υ
αφορά στη σύναψη δανείου για την εξόφληση τη: αΐί:-'.: 

- -νός πυροσβεστικού αεροσκάφου:».
flooc ’>; Soιν»; »ο·»· S/./.ήνο.»

Είναι γνωστό ότι ό δάσος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ειδο: 
φυσικού κάλλου: και η υποταγή τη; φύσης στις οικονομικέ; 
ανάγκες οδήγησε στην αναγνώριση του θεμελιακού δεδο
μένου ότι η ανθρώπινη κοινωνία δεν μττορεί να νοηθεί και να 
επιζήσει τταρά μόνο μέσα στη φύση και σε αρμονία με τις 
φυσικέ: δυνάμεις και τους φυσικούς νόμουτ.

Η σημασία του δάσους για την ύπαρξη της ζωής, την 
ανανέωση των ειδοόν, την —αραγωγή του οξυγόνου, τους 
υίάτινοος πόρους τις κλιματικές τυννήκες, την άγρια σαν., 
ϊα και γενικά τη φυτική και βιολογική ισορροπία του γύρω 
χώρου είναι τεράστια.

Παρά τα λαμβανόμενα μέτρα οι ττυρκαϊές αποτελούν εν
δημικό φαινόμενο σε όλες τις μεσογειακές χώρες ενώ η φθο
ρά και η απόλυση των εδαφών προσλαμβάνει καταστρεπτικές 
διαστάσεις για πολλές περιοχές.

Στη χώρα μας κάθε χρόνο οι άμεσες ζημιές που προκα- 
, λούνται από την καταστροφή των δασών μας από τις πυρ- 

καϊές ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια δραχμές χωρίς φυσικά 
.; να υπολογίζονται οι έμμεσες ωφέλειες που είναι ανεκτίμητες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρ. 24) 
ν η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
!; αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και ότι το Κράτος υπο- 
I, χρεούται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 
,; μέτρα για τη διαφύλαξή του. Για το σκοπό αυτό επιβά>,λεται 
•j.o, εκσυγχρονισμός των μέσων και μεθόδων πρόληψης και 
(^καταστολής των πυρκαϊών που σημειώνονται στα δάση και 
π φις δασικές εν γένει εκτάσεις της χώρας.
'-Τ Λαμβανομένου υπό’ψη ότι η άμεση αναγγελία μιας πυρ- 

καϊάς και η ταχεία επέμβαση των μέσων πυρόσβεσης είναι 
'!-'οι βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο εντο- 
1'πισμός και η καταστολή της, καθίσταται πλέον προφανής η 
' αναγκαιότητα χρησιμοποιήσεως ειδικών αεροσκαφών για 

" την επιτυχία του σκοπού αυτού ώστε η φωτιά να μην πάρει 
επικίνδυνες δ’.αστάσεις με τρομοκρατικές πολλές φορές 
καταστροφές.

Με το νομοσχέδιο αυτά κυρώνεται η σύμβαση που υπο
γράφτηκε στις 17 Μαρτίου 1983 μεταξύ του Ελληνικού 
Δηιχοσίου και τηε Αννλικής Τράπεζα: «BANK OF NON A 
SCOT! V. CHANNEL ISLANDS LTD» και αναφέρετα· 
στην προμήθεια ενός πυροσβεστικού χεροπλάνου Καναδική: 
κατασκευής το οποίο είναι δωρεά των ΕΑΑΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥ- 
ΠΗΓΕΙΩΝ προς το Υπουργείο Γεωργίας γ·α την ενίσχυση 
τον έργου τη: αεροπυρόσβεση: ιαι την προστασία των πολυ
τίμων Άτ(.’ιν -η; χώρα: μα:.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ

Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Αγγλικής Τράπεζας .(BANK OF NOVA SCO
TIA, CHANNEL ISLANDS LTD» και αφορά στη 
σύναψη δανείου για την εξόφληση της αξίας ενός πυρο
σβεστικού αεροσκάφους.

'Αρθρο πρώτο. ;
1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 

28 παρ. 1 του Συντάγματος η σύμβαση που υπογράφτηκε 
την 17 Μαρτίου 19S3 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Αγγλικής Τράπεζας «BANK OF NOVA SCOTIA, 
CHANNEL ISLANDS L.T.D.» για τη χορήγηση στο 
Ελληνικό Δημόσ.ο (Υπουργείο Γεωργίας) δανείου CAN 
$ 4.842.875 για την πληρωμή ποσοστού 85 % της αξίας 
αγοράς ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους, για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Δασικού ΙΙεριβάλλοντος. 
το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε 
μετάφραση στην ελληνική έχει ως κατωτέρω :


