
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

3188/1955».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 3188/1955 «χερί συμπληρώ
σει» ς καί τροχοχοιήσεως τοΰ Ν. 2312/1953» ορίζεται ότι:

«Εις αχτίνα 300 μ. άχό τής όάσεως τών_ Ραδιοφωνικών 
ιστών τοΰ ΕΙΡ. ελάχιστου ΰψους 70 μ.. άχαγορεύετατ χάσα 
άνοικοδέαησις εις τρίτους. Μετάξι» δέ άχτίνος 300 μέχρι 500 
μ. έτιτρέχεται ή ανέγερσις διωρόφων οικοδομών».

Ή διάταξις αΰτη έχέίαλΐ χεριορισμοός χάριν τής καλής 
λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών, άλλα οι περιορισμοί 
σίτοι είναι δυνατόν να κρ ιθοΰν ώς ύπερίολικοϊ έν σχάσει με 
τό αποτέλεσμα, κατόπιν ειδικής μελάτης δι’ ενα έκαστον τών 
ίοτών.
• Κατόπιν τοιαύτης μελάτης διά τον ιστόν Νάων Λιοσίων 
έκρίθη ότι ίΰναται εις την περιοχήν του νά έχιτροπή χαμηλή 
ϊόμησις τούτο δϊ και χροβλέχει ή χαράγρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοΰ 
Σχεδίου.

Περαιτέρω ή χαράγραφος 2 χαράχει την δυνατότητα άντι- 
μέτωχίσεως τοΰ χροδλήματος και -ε?ς~άλλας-τ»%όν -άναλόγους 
χεριχτώσεις, πάντοτε όάδαια μετά ειδικήν έχάστοτε μελέτη» 
τοΰ θέματος άρμοδίως έκχονουμένην ύχό τών τεχνικών τής 
ραδιοφωνίας.

Νοείται ότι ή δάμησις αΰτη ία ύχόκειται κατά τα λοιχά 
εις τάς ισχυοόσας έκάστοτε εις τή» περιοχήν πολεοδομικάς 
διατάξεις καί θά έχιτρέχεται μόνον αν καί καί’ ό μέτρα» 
αί διατάξεις αυται τό έχιτράχουν.

Τον. σκοπό»» αύτον άχιδιώκει τό παρόν σχάδιον νόμου όχερ 
εχομεν την τιμή·» νά ύχοδάλωμεν 'Τμίν χρός ψήφισιν.

’Εν Άθήναις τή 17 Ίου·»ίου 1978 · · ··
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί παροχής δυνα-ότητος έπεκτάσεως τοΰ σχεδίου πόλεως 

τοΰ Δήμου Νάων Λιοσίων ’Αττικής καί άτάρων περιοχών 
β κατά χαράκκλισιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν.

3188/1955.

Άρθρον 1. ί
1. Κατά χαράκκλισιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13 τοΰ 

Ν. 3188/1955 «χερί συμχληρώσεως καί τροχοχοιήσεως του 
Ν. 2312/1953 «χεοί όργανώσεως καί λειτουργίας τής Εθνι

κής Ραδιοφωνίας τής Ελλάδος» s-r: ή -έτάχτασ**
τοϋ σχεδίου χόλεως εις την περιοχήν το. .μου Νέων Λιο
σίων εντός -τής εις τήν διάταξιν τούτην ζώνης' τοΰ ραδιο
φωνικού ιστού καί ό καθορισμός εις τήν χερίχτωσιν ταυτήν 
όρων δομήσεο>ς καί περιορισμών.

2. Διά Π. Δ/των, έκδιδομένων μετά χρότασιν τών ’Υ
πουργών Προεδρίας τής Κυύίρνήσεως καί Δημοσίων ”Εργων, 
ιϊύναται νά έχεχτείνεταιΤή εφαρμογή τής διατάξεως τήίγπρο^ 
ηγούμενης παραγράφου καί εις τάς χεριοχάς τής 6άσεως_έτε 
ρων ραδιοφωνικών ιστών.

- Άρθρον 2#ι — ——^"" "*-
Ή ισχύς τοΰ χαρό·»τος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς τΐυ 

διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήβεως. . *
Έν Άθήναις .τή 17 ’Ιουνίου 197? ' ~

Οί ’Τχουργοί ________
: ^«Απϊ^σίόΐί» - 'Εργώ^- ■ 
Ν. Β. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

Προεδρίας Κυθε-ρνήσεως 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛθΣ

____ Άγ-:θ-~63/57^ *
'ΕΚΘ&ίώ------ ±r.L■

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κρύους (άρθρον 75 — χζρρ/Ε 
1 τοΰ Συν τ άγμα τ ο ς ) ά χ Ττ-οϋ σχεδι ου-νόμΟΤί δά Ήχσυργ ε ί·υί- 
Δημοσίων' Έργων «χερί παροχής δυνατότητας έχενυτάσεως 
τοΰ σχεδίου πόλεως τ,οΰ Δήμου Νέων Λιοσίων ’Αττικής 
κλχ. κατ’ έξαάρεσιν άχό τών διατάξεων τοΰ άεθρου 13 
τοΰ Ν. 3188/1955». ’

. Διά τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 3188/1955 «χερί συμχληρ.ώσεο»ς 
καί τροχοχοιήσεως τοΰ Ν. 2312/1953» ορίζεται ότι, εις 
ακτίνα 300 μ. άχό τής όάσεως τών Ραδιοφωνικών ιστών τοΰ 
Ε.Ι.Ρ., ελάχιστου ΰψσυς 70 μ., απαγορεύεται πάσα άνοιικΟ- 
δόμησις εϊς τρίτους. Μεταξύ δέ άκτίνος 300 μέχρι 500, μ. 
έχιτρέχεται ή άνέγερσις διωρόφων οικοδομών.

"Ήδη, διά τών διατάξεων τοΰ ώς ανωτέρω Νομοσχεδίου 
ορίζεται ότι, κατ’ έξαίρεσιν άχό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 
13 τοΰ Ν. 3188/1955 έχιτρέχεται ή εις τήν χεριοχήν τοΰ - 
Δήμου Νέων Λιοσίων έχέκτασις τοΰ σχεδίου χόλεως εντός 
τής έν τή διατάξει ταότη ζώνης τοΰ Ραδιοφωνικού ιστού και 
ό καθορισμός τών σχετικών όρων δομήσεως καί χεριορισμών 
Διά Π. Δ/των, άκδιδμμάνων χροτάσει τών 'Τχουργών Προε 
δρίας τής Κυθερνήσεως καί Δημόσιόν» Έργων δύναται νά 
άχεκτείνεται ή ανωτέρω ρύθμισις καί εις τάς χεριοχάς τής 
δάσεως ετέρων ραδιοφωνικών Ιστών.

Έκ τών χροτει·»ομένων διατάξεων δέν χροκαλείται δαπάνη 
τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 22 Ιουνίου 1978
Ό Γενικός Διευθυντής 
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