
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί παροχής βοήθειας έχ μέρους 
τοϋ 'Ελβετικού Σώματος ’Εθελοντών εις περίπτωσήν θεο
μηνιών».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

'Η σύναψις τής προτεινομένης συμφωνίας κρίνεται σκό
πιμος καί συμφέρουσα διά τήν 'Ελλάδα διότι ούτως, άφ’ ένός 
μέν καθίσταται άποτελεσματικωτέρα ή διεθνής βοήθεια εις 
περίπτωσιν φυσικής τίνος καταστροφής ή άναλόγου κατα
κλυσμού, άφ’ ετέρου δέ θά συμβάλλη είς τήν περαιτέρω σύ- 
σςκγξιν τών σχέσεων Ελλάδος - Ελβετίας.

*Ή έπέμβασις τοϋ Ελβετικού Σώματος ’Εθελοντών θά ά- 
ποφασίζεται πάντοτε κατόπιν κοινής συμφωνίας τών δύο 
Κυβερνήσεων, αί δε προκύπτουσαι έκ τής έπεμβάσεως εις 
Ελλάδα δαπάναι θά βαρύνουν, έκτος άντιθέτου διευθετή- 
σεως, τήν Ελβετικήν Κυβέρνησιν.

_ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ λάδος, ή έκτέλεσις δέ θά τελή ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών τής Ελλάδος. Σημειωτέον ότι 
ή παρούσα συμφωνία δεν θίγει τάς άφορώσας τήν βοήθειαν 
εις περίπτωσιν-καταστροφής πολυμερείς συμφωνίας αί όποΐαι
ισχύουν ή θά ίσχύσουν. j Q

Παρακαλοϋμεν, όπως το εΐσηγούμενον νομοθέτημα περι- 
βληθή διά τοϋ ύμετέρου κύρους.
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Αί Έλληνικαί Άρχαί θά ύποχρεοϋνται νά διευκολύνουν τάς 
ένεργείας τοϋ περί οδ ό λόγος Σώματος καί θά άναλαμβάνουν 
όλας τάς άναγκαίας διατυπώσεις. Θά άπαλλάσσουν δέ τών 
διατυπώσεων ώς καί τών εΐσαγώγικών δασμών καί τελών 
τά εφόδια, τό υλικόν καί έτερα άγαθά τα χρησιμοποιούμενα 
ύπό τοϋ Σώματος πρός έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής απο
στολής βοήθειας.

Τά έπΙ του ελληνικού εδάφους-άεροσκάφη-τοϋ-Ελβετικού 
Σώματος ’Εθελοντών θά θεωρούνται ώς ευρισκόμενα ύπό 
προσωρινόν καθεστώς άνευ τελωνειακών διατυπώσεων.

Τέλος ή άποστολή βοήθειας τοϋ Ελβετικού Σώματος ’Ε
θελοντών θά προσδιορισθη ύπό τών άρμοδίων 'Ελληνικών 
Άρ ών, έν συνεννοήσει μετά τοϋ Άρχηγοϋ τοϋ Σώματος, 
έν το πλαισίου τοϋ γενικού προγράμματος βοήθειας τής Έλ-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΟΜΟΥ ,
Περί κυρωσεως τής Συμφωνίας μεταξύ τής 'Ελλάδος καί 

τής Ελβετίας «περί παροχής βοήθειας έκ μέρους τοϋ Ελ
βετικού Σώματος ’Εθελοντών εις περίπτωσιν θεομήνιών»ι

' . ’’Αρθρον 1.
Κυροΰταί καί έίχει ίσ^ύν νόμου ή Συμφωνία μεταξύ τής 

Ελλάδος καί τής Ελβετίας, περί παροχής βοήθειας έκ μέρους 
τοϋ Ελβετικού Σώματος ’Εθελοντών είς περίπτωσιν θεομη
νιών, ής τό κείμενον έν πρωτοτύπου είς τήν γαλλικήν γλώσ
σαν καί έν μεταφράσει είς τήν ελληνικήν εχει ώς έπεταί ;


