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Επ;. τοϋ σχεδίου Νόμου «πεοί κυρώσεωε τής άπό 25 Νοεμ
βρίου 1977 συναφθείσης μεταξύ του Ελληνικού Δην οσίου 
και τοϋ Καναδικού Όργανισιιοϋ EXPORT Γ) ·υ\ Ε- 
LOPMEXT CORPORATION (E.D.C.) Συνβάσεως
άφορώσης την σύναύιν δανείου προς έξόψλησιν τής άξιος 
δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών».

Πρό; τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Ή άνοδος τοϋ βιοτικού επιπέδου καί ή όσημέραι έντει- 

ομένη εκδρομική καί τουριστική κί'/ησις τοϋ πληθυσμού 
-ής χώρας, έν συνδυασμώ με τάς καταλλήλους κλιματοε- 
αφικάς συνθήκας καί τήν εύφλεκτου βλάστησιν, δημιουρ- 
•οϋν διαρκώς αυξανόμενους κινδύνους καταστροφής τής 

■ λορίοος καί τής πανίδος τής χώρας, τών κυριωτέρων δηλο
νότι στοιχείων τοϋ περιβάλλοντος, είδικιότερον δέ τών δασών 
;αί τοϋ θηραματικοϋ πλούτου τής χώρας.

Αί έτησίως προκαλούμεναι άμεσοι ζημίαι έκ τής κατα- 
-τροφής τών δασών τής χώρας έκ πυρκαϊών, κατά τούς 
^.ετριωτέρους υπολογισμούς υπερβαίνουν τά 2 δισεκατομ
μύρια δραχμών.

Πέραν τούτου αί προςενούμεναι ζημίαι συνεπεία τής κατα
στροφής τών δασών έκ διαβρώσεων, μειώσεως τών αποθε
μάτων τών υπογείων ύδάτων, καταστροφής τής άγριας 
πανίδος καί τών αισθητικών καί ψυχαγωγικών άςιών τοϋ 
φυσικού περιβάλλοντος καί αί δαπάναι άποκαταστάσεως τών 
ώς άνωτέρω έπερχομένων καταστροφικών συνεπειών υπο
λογίζεται, ότι υπερβαίνουν καί αύτάς ,άκόμη τάς άμέσους 
ζημίας, αίτινες άναφέρονται άνωτέρω.

Άντιστοίχως διά της συνταγματικής διατάςεως τοϋ 
οθρου 24, έθεσπίσθη, ώς ύποχρέωσις τοϋ Κράτους, ή λήψις 
ίιαιτέρων προληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων διά 
ήν διασφάλισιν τοϋ φυσικού περιβάλλοντος.
"Εν έκ τών κυριωτέρων μέτρων άποτελεσματικής προστα

σίας τούτου, είναι ή ορθολογική όργάνωσις τού άντιπυρικοϋ 
•γώνος διά συγχρόνων μέσων καί μεθόδων.

Λαμβανομένου ΰπ’ δψιν ότι ή ςίλοσοφία άποτελεσματικό- 
-τος τοϋ άγώνος κατά τοϋ πυρός ^εμελιοΰται έπί τής άρχής 
)ς ταχυτέρας καί έγκαιροτέρας 'δυνατής προσβολής τοϋ 
ετώπου τής έκάστοτε έκρηγνυομένης πυρκαΐας τών δασών, 
τθίσταται προφανής ή άναγκαιότης χρησιμοτεοιήσεως εί- 
κών αεροσκαφών είς τον έντοπισμόν καί τήν καταστολήν 
,ϋ πυρός, προτού τούτο λάβη επικινδύνους διαστάσεις.
Ή έμπειρία έκ τής γενομένης κατ’ άρχήν πρό τριετίας 

ιομηθείας καί χρησιμοποιήσεως δύο (2) ειδικών πυροσβε-. 
πκών άεροσκαφών Καναδικής προελεύσεως, προήγαγεν 
ιας εις τήν πρότασιν προμήθειας ετέρων εξ (6) τοιούτων, 
ά τήν συγκρότησιν σμήνους δυνάμεως οκτώ (8) συνολι- 
ίς άεροσκαφών. Καί έοϋτο προκειμένου, συμφώνως καί 
:ός τήν ειδικήν μελέτην, νά διασφαλ.ισθή ή άμεσος διέγερ- 
ς καί έπαρκής άπό άέρος ύποσσήριξις τοϋ άνππυρικοϋ 
ώνος καί ή έμπΰ.οκή τοϋ πυρός είς ολόκληρον τον Έλληνι- 
ν χώρον.
Πρό διετίας προέβημεν εις τήν προμήθειαν μόνον τριών 
) άεροσκαφών καί τούτο διότι τό Γενικόν Έπιτελειον 
εροπορίας τό όποιον έχει καί τήν· έπιχειρη-ιακήν άρμο- 
.τητα καί τήν διοικητικήν μέριμναν του σμήνους έγνώ- 
τεν ήμιν, ότι διά καθαρά τεχνικούς λόγους τρία (3) μόνον 
ερα πυροσβεστικά αεροσκάφη ήδύνατο νά διοίκηση.

Ήδη. κατόπιν καταστροφής, λογω επισυμβάντοε άτυ
χή ζατος είς περιοχήν Κόρινθου. τοϋ ενός (1 ) έκ τών πέντε 

. υ συνολ.κώς πυροσβεστικών αεροσκαφών καί σχετικής
προτάσεως τοϋ Γ.Ε.Α. προεβη;ζεν είς τάς ένεργείας διά τήν 
πτομήλειαν δύο (2) ετέρων άεροσκαφών συναφθείσης προς 
τεΰτ. τής άπό 4.S.19/' Συμβάσεως Αγοραπωλησίας μεταξύ 
τ:ϋ Υπουργείου Εθνικής Άμύνης καί τής CANADAIR. 
Ή προμήθεια αύση άποτελεΐ αποφασιστικόν μέσον, διά 
τόν εκσυγχρονισμόν τοϋ τεχνικού εφοπλισμού τής Δασικής 
* ί πηρεσίας πρός τόν σκοπόν τήφ-έλαχιστοποιήσεως τών έκ 
τών πυρκαϊών τών δασών προξενουμένων ζημιών είς σήν 
’Εθνικήν μας Οικονομίαν γενικώς.

Διά σήν προμήθειαν τών άεροσκαφών τούτων, παρέχεται 
ή ευχέρεια εις τό ’Ελληνικόν Δημόσιον πληρωμής σή; άξίας 
αγοράς των διά δανείου, συναφθησομένου μετά τοϋ Καναδι
κού ’Οργανισμού ΠροωΟήσεως Εξαγωγής (ΟΠΕ) ύπο- 
γραφείσης πρός τούτο σής άπό 25.11.1977 σχετικής Συμ
βάσεως.

Ή τελευταία αΰτη Σύμβασις χρήζει συμφώνως πρός τό 
άρθρον XVII παρ. 17.01 αύσής, νομοθετικής κυρώσεως 
ύπό τής 'Ελλάδος, πράγμα εις ό άποσκοπεΐ τό προτεινό- 
μενον σχέδιον Νόμου, όπερ, κατ’άρθρον αυτού, είδικώτερον 
προβλέπει.

Διά τοϋ άρθρου 1 κυροϋται νομοθετικώς ή Σύμβασις συνα
φθησομένου Δανείου καί τών έν αυτή προσηρτημένων παραρ
τημάτων.

Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ή έναρξις ισχύος τού νόμου 
άπό της δημοσιεύσεως αυτού.

Είς τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον σχέδιον 
Νόμου δπερ έχομεν τήν τιμήν νά Οέσωμεν ύπ’ δψιν υμών 
πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 21 Μαρτίου 1978
Οι 'Υπουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. Ρ ΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ

Γεωργίας
ΑΘΑΧ. ΤΑΛΙΑΔΌΤΡΟΣ ' '

. ν

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί κυρώσεως σής άπό 25 Νοεμβρίου 1977 συναφθείσης 
μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τοϋ Καναδικού 
’Οργανισμού EXPORT DEVELOPMENT CORPORA
TION (Ε. D.C.) Συμβάσεως, άφορώσης τήν σύναψιν 
δανείου πρός έξόφλησιν σής __άξιος δύο πυροσβεστικών 
άεροσκαφών.

- Άρθρον πρώτον
Κυροϋται καί εχει ισχύ·/ νόμου ή άτό 25 Νοιμόρίου 1977 

irns-’papilja μεταξύ τού 'Ελληνικού Αητιοείου καί τού Κα
ναδού Όργανισμιϋ EXPORT DEVELOPMENT COR
PORATION (E.D.C.) Σύμίαεις 5ιά τή-/ χορήγητιν είς τό 
Ελληνικόν Δημόσιον (Υπουργεί ον Γεωργίας) ϊανείου CAN 
8 3.740.000 προς πληρωμήν ποσοστού 85% τής αξίας αγο
ράς ϊύο πυροσόεστικών άεροσκαφών 3ιά τάς ά/άγκας τής Γε
νικής Α/νσεως Δασών καί Δασικεϋ Περιόάλλοντος. ής τό 
κείμενον μετά τών προτηρτημένων ταότη, επετα: κατωτέρω, 
*ν πρωτοτύπω είς τήν ’Αγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν. Έν περιπτώσει ερμηνευτικής άμφισ&η- 
τήσεως μεταξύ τών ίυο κειμένων ύπερισχύει το Αγγλικόν.


