
Έ~ί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί χρσεως έπί τμήματος γη:.'~ 
δου της διά τοϋ Ν. 4778/30 γινόμενης άφιερώσεως ϊίτοϋ 
εις Πανελλήνιον Σκοπευτικήν Εταιρείαν».

Ποόζ τήν Βονλήν τών 'Ελλήνων
Δυνάμει τοϋ Ν. 4778/30 καί τοϋ εις έκτέλεσιν τού ; · . 

ύπ’ άριθ. 1615 30 συμβολαίου τοϋ Συμβολαιογράφου Α
θηνών Εΰαγγ. Βασιλάκη μετεβιβάσθη εις τό άθλητικον 
Σωματείου υπό. τήν επωνυμίαν «Π χνελλήνιος Σκοπευτική 
Εταιρεία» (Π.Σ.Ε.) γήπεδο ν τοϋ ‘Δημοσίου, έκτάσεως 
710 στρεμμάτων (ήτις σημειωτέου εκτοτε έχει φαλκιδευθή 
κυμαινόμενη σήμερον περί τά 550 στρέμματα έξ ών τά 350 
περίπου καταλαμβάνουσι λοφώδη καί δασώδη περιοχήν) 
κείμενον εις Καισαριχνήν, προς έγκχτάστχσιν Σκοπευτη
ρίου, σταθερού καί κινητού (κυνηγετικού) στόχου. Διά τοϋ 
αύτοϋ άνω νόμου τό άνω γήπεδον ορίζεται ώς έκτος συναλ
λαγής απαγορευμένης τής έκποιήσεώς του καί - κατά τήν 
κρατούσαν γνώμην - τής αναγκαστικής αύτοϋ άπαλλοτριώ- 
οεως. .

Άπό τοϋ παρελθόντος έτους, ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν 
όπως μελετηθή ή περίπτωσις της δυνατότατος παρ.ν.ν ο- 
ρήσεως σημαντικοϋ χώρου τής άνω έκτάσεως, ίνα άνεγερ- 
θωσιν έπ’ αυτής διδακτήρια προς Ικανοποίησιν των εκπαι
δευτικών άναγκών των κατοίκων, Προς τούτο προήλθε, 
διά τοϋ αρμοδίου . υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως,' 
εις ετην πρωτοβουλίαν συγκροτήσεως σειράς συσκέψεων 
μεταξύ τών αρμοδίων i\ οοσώπων τοϋ 'Οργανισμού Σχο
λικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ,)· καί τής Πανελληνίου Σκοπευτικής 
Εταιρείας (Π.Σ.Ε.) προκειμένου. νά έπέ/.θη σύμτςτωσις 
απόψεων καί νά καταστή; δυνατή ή πραγματοποίησις' τής 
άνω άποφάσεούς της. Εύθύς ώς τούτο συνετελέσθη, προβαίνει 
εις τήν'κατάθεσιν τοϋ παρόντος σχεδίου Νομού, δΓ ου έπι-. 
διώκεται όπως τμήμα τοϋ άνήκοντος ώς άνω γηπέδου τής 
Π.Σίήύ.), πιστώς άπειν .νιζόμενον συνημμένου σχεδιά- 
μ; άποβάλη τήν ./.,γακτήρα τ · . ίφιερώσεως», ήτοι
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■' ά καί παραδοσιακοί διά τήν πατρίδα μας, αθλήματος 
.βολής. Καί τέλος (στ) ορίζεται όπως ή λειτουργία 

η υφισταμένων σκοπευτικών έγκαταστάσεων, μή 
. .'υ.τή, πριν ή κατασκευασθώσιν αί νέαι τοιαϋται τοϋκττ.χ-
υεροϋ στόχου είς έτέραν θέσιν. \

’Εν Άθήναις τή 20 Δεκεμβρίου 1975 
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Προεδρίας Κυδερνήσεως' ’Εθνικής Παιδείας
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΑΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΖΕΠΟΣ

. 'Ap-Spov 1.
1 L ϊιάτού Ν. 4778/30 γεν ο.·;.., -φιίρωσις λ; -. ιός 

τ/.οπούς τής JT χνελληνίου Σκοπευτικής Έτα'ρείας ν Π.Σ.Ε.) 
τοϋ ·δά?ε·. τοϋ αΰυ;£ Νόμου μετκδιίχσ-ύέντος αυτή -ηττέϊου 
αίρετα; έπ: τμήματός τούτου έκτάσεως 109.700 τε, ςκτγ. μέ
τρων, τοϋ έμφαιχίμένου είς τό άπό 4.11.75 αχεί·.ήοαμμα 
τοϋ Μηχανικού Γεωργίου ,Καζουρη ύπό τά στοιχεία J—2— 
3—4—5—G—-7·—£—9—10—11—12—13—1 4 έπά τώ τε
λεί τής . αναγκασΤ ττής άπα/,λοτριώσεως ή τή; έκοέκ- 
ποιήσεω'ς τοϋ ανωτέρω τμήματος προς μόνον τό ΈΚληνικόν 
Δημόσιον ή τόν ’Οργανισμόν Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) 
προς έκπλ,ήρωσιν τών σκοπών αύτοϋ.

η 2. Έν περ'.πτώτει αναγκαστικής άπαλλ.οτριώσεως τοϋ άνμ- 
τερω γηπέδου αυτή κηρυχ-$ήσετα; ' 3σει ών γενι.ών περί 
απαλλοτριώσεων διατάξεων.

3. Εν περιπτώτει μεταβιίάσεως > ατόπιν συμφωνίας τοϋ 
ανωτέρω τμήμ,ατος-γηπέδου ή-σχετική- σύμ£ασ:ς -$ά σ.ναφνγ- 
μεταςύ τοϋ 'ί'πουργοϋ ’E-Sv. Παιδείας ή τών νομίμων εκ
προσώπων τοϋ (Ο.Σ.Κ.) ν.-Α ών νομίμων εκπροσώπων τή; 
(Π.Σ.Ε.) αντί τιαήυ: τι κα-άοριο-ίησομένου. έν ϊιαφο τ, ίι 
ανεκκλήτου άποφάτεως τού Μονομελοϋς Πρωτοδικείο · ”Λ- 
·5ηνών, δικάζοντος κατά τήν έν ro: .άπω 2 τοϋ παρόντος· 
άρθρου όριζοαένην διαδικασίαν, κατ .π.-ν τ-τησεως τοϋ .Δημο
σίου ή- τοϋ (OJS.K.J.

4. -Τό τίμημα τή; x/αγκαστικής άπαλ.λ,οτριώσεωπρή άγο-
ραπωλησίας -ύά κχςατε-ύή κατόπιν κοινής άποφάσεως-σών ‘Υ
πουργών Συντίντκσϋ, Π' ,..·;ας Κυόερνήσεως, Οέπτ ψ^ίΓΑων 
καί Έ-υνικής . Παιδείας ! .κόν λογαριασμόν φρά τή
Έύΰνική Τραπέζη τής Έλ,. εί ., υπέρ τής Πανελλησί^ Σκο
πευτικής Εταιρείας ( Π ,Σ.Ε ! ΐπί άποκλ.ειστικώ orrst 7 πλη
ρωμής ύπ’ αυτής τοϋ τιμή/αο : μ«τά τών συμπυ,ρομαφτουντων 
σχετικών έςόδων έν γένε /.:α αγοράς ή άπαλλοτριύ
σεως ή κα-S οίονδήποτε ά’λ/,. .ρύπον, έκτάσεως ή έκτάσεωι 
πρός έγκατάστασιν σκοπευτηρίου ή σκοπευτηρίων, καί τον έν 
γίνει Ίξοπλισμόν τούτων.

5. Τό Δημόσιον ή ό (Ο.Σ.Κ.) ύπ . ,εοϋ . . · ; ίναυο
των κατασκευάσουν εις χώρον τής f !Τ 
λικώτερον πλ.ήραις εγκαταστάσεις, 
κάς. πρός λειτουργίαν σκοπευτηρίου στα.
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ται ή άφιέρωσις. κατά τά ύπό τής (Γί.Σ-Ε. έκποηίίηιό 
μ-ενα σχέδια.

6. Ή λ-ειτουργία τών έν τώ τμή κ τι γν τόδ »υ άφ’ ού ρίρε 
ται ή άφιέρωσις σκοπευτικών έγκαταυτάο*ων νέλ.ει έξακολου 
άήσ»ι, τοϋ μέν στχύεροϋ στόχου "μέχρι κατχ/.ευής .τοϋ νέου 
περί ου έν τή προηγουμέ·. / παραγράο σκοπευτή;ευχ τού δέ 
κινητοί’μέχρις ότου ό (Ο ’■ / ·3ά ; , περατώτεο r;v απα
ραίτητον προεργασίαν δι, ν εναρL - τής κατir/r,ής τών 
έργων του καί πάντως οέ. πέρα τής διετίας άπό φς κατα- 
ίολ.ής εις τήν (Π.Σ.Ε.) τής άποζημ'ώσεοις τή.φ4>πα/.λο- 
τριώσεως ή τής αγοράς κατά τα; διατάξει; 2 καί ί ·οϋ πα- 
ρό'/τος άρ-ίρου.
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,'Η ισχύς τού παρόντος ίρχεται a ό Γή; '·. ■: · 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυίερνήτεως
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