
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί το<0 Σχεό'.ου Νόμου «περί Κτηματικού Χάετου, Κτη- 
μχτολογικού Πίνχκος, Όριοθεσίχς των Δασικών έκτά- 
σέουν καί Προστασίας των Δημοσίων Δασικών Εκτά
σεων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Διά τήν άπόδειςιν άλλά καί προστασίαν των ιδιοκτη

σιακών επί ακινήτων δικαίων, δύο ύφίστχντχι συστήματα : 
α) Τό καί παρ’ ήμΐν ίσχύον. Γαλλικής καταγωγής, κατά τό 
όποιον τηρούνται βιβλία εις ά καταχωρεΐται. κατ’ αλφαβη
τικήν τάςιν τό όνομα τού φερομένου clip κυρίου καί β) τό 
Γερμανικής καταγωγής όμοιον, γνωστόν ώς σύστημα Κτη
ματικού·/ βιβλίου·/, κύριον χαρακτηριστικόν τού οποίου είναι 

υ είς τά αρμόδια βιβλία καταχώρισις πλήρους περιγραφής 
έκαστου ακινήτου μετά λεπτομερειακών πληροφοριών περί 
πάντων τών έπ’ αυτού εμπραγμάτου·/ δικαίου·/.

Γνωστά τυγχάνουσι τά μειονεκτήματα τού Γαλλικού 
συστήματος είναι δέ ταϋτα: α) Τό πολυάριθμον καί δύσχρη
στου τών τηρουμένων βιβλίων, β) ή δυσχέρεια εςακρίβώ- 
σεους τής ταυτότητος τού κτήματος, γ) τό γεγονός ότι ή 
μεταγραφή καί μόνη, δεν συνεπάγεται κτήσιν δικαιώματος, 
άπαιτουμένης προς τούτο, τής ύπάρςεως κυριότητος παρά 
τώ δικαιοπαρόχω. Διά τον έλεγχον όμως ταύτης, ούδέν 
διαλαμβάνουσι τά σχετικά βιβλία καί αναγκαίος ό έλεγχος 
σειράς όλης τίτλων,. όστις οΰχί σπανίως, άπαιτεϊ έςειδικευ- 
μέαον δεκηιεέχον καΐ δ} τό-γεγονός^ ότι αΐ-άνωτέρω-άκρεβώς' 
άτελειαι. έν «·Ά>κσμο"ϋ συχνότατα μέ τήν συνωνυμίαν, δίδει 
λαβήν ίίς i "ί'ας καί άπειροι αί μέθοδοι τάς όποιας κατά 
καιρούς έμηχα-εύθησαν οί περί τήν καταπάτησιν καί τήν 
δημιουργίαν ψευδών τίτλων ασχολούμενοι, οίτινες καί έπέ- 
τυχον οΰχί σπανίως, νά έςαπατήσωσι καί ολοκλήρους όμά- 
δας. επί ζημία τής περί τάς συν αλλαγάς καλής πιστέ ως.

Ές άλλου, ομοφώνους έν τή επιστήμη όμολογεϊται, ότι 
το Γερμανικόν σύστημα, στερούμενον πάντων τών ανωτέρω 
μειονεκτημάτων, παγιώνει καί εξασφαλίζει τήν ακίνητον 
ιδιοκτησίαν ους in·-.· -λείο·/ τάς αμφισβητήσεις καί έμποδίζον 
τάε καταπατ. -ι .

Τό έν λόγω στημα, ίσχύσαν κατ’ άρχάς έν Γερμανία 
ι;:ί έν συνεχεία ε’ε τάς χόιρας τής παλαιας Αΰστρουγγρικής 
Μοναρχίας, έπεςετάθη ταχύτατα εις Ελβετίαν καί έν συνε- 
'εία εις Αυστραλίαν, Δανίαν καί ’Αγγλίαν. Σύντονοι δέ 
τροσπάΟειαι καταβάλλονται όπως είσαχθή καί εις Γαλλίαν. 
Ιοάν δέ τούτο παρά τήν πανΟομολογουμένην τελειότητά του, 
ίέν έπεκράτησεν εΐσέτι εις όλον τον κόσμον, τούτο^όφείλεται 
ιποκλειστικώς εις τάς δυσχερείας τής άνπμετωπισεως τών 
εχντκών καί οικονομικών ζητημάτων, τά όποια δημιουργεί 
ό ’ Αστικόν Κτηματολόγιον.

π ο t ή σ ι μ ο . άλλά καί ευχερές καί τούτο, διότι άφ’ 
ένός μ.έν τά δάση είναι μεγάλαι μονάδες, αίτινες κατά τό 
σύνολό·/ των σχεδόν έχουσιν ήδη λεπτομερώς χαρτογραφηθή 
καί δή κατ’ επανάληψιν, ές’ αφορμής άποτερματισμών, 
διεκδικήσεων, καταρτίσεως διαχειριστικών μελετών κ.λ.π., 
άφ’ ετέρου δε, διότι κατόπιν τών τελευταίων τεχνολογικών 
προόδων διά τής μεθόδου τών χαρτογραφήσεων δΓ άερο- 
φωτογραφιών κ.λ.π., ό μέν διά τήν έκτέλεσιν τής χαρτο- 
γραφήσεους ώς έν γένει έπαλήθευσε χρόνος έχει περιορισθή 
εις το έλάχιστον ή δέ προς τούτο άπαιτουμένη δαπάνη, δέν 
αποτελεί πλέον παρά πολλοστιμόριον εκείνης ήτις άλλοτε 
άπητεϊτο. 'Ώστε κυρίως εΐπεϊν τό έργο·/ τής δημιουρ
γίας κτηματολογίου τών δασών περιορίζεται πλέον εις 
καταγραφήν τών έντος έκάστου δάσους ύφιστααένΐιν «/π
λοίου/ μορφών χρήσιμοποτήσεως τής τής» καί τήν εςακρί- 
βοοσιν έκείνων ές αυτών αίτινες κατελήφθησαν αυθαιρέτους.

Έκ τών ανωτέρω, εύγλώττως άνακύπτουσιν οί λόγοι διά 
τούς οποίους έκρίΟη οΰ μόνον σκόπιμος άλλά καί αναγκαίος 
ό διαχωρισμός τού Δασικού Κτηματολογίου από τό γενικόν 
καί δή τό αστικόν τοιούτον, τουλάχιστον μέχρις οΰ έπιστή 
ό χρόνος εισαγωγής τού Γενικού Κτηματολογίου, εις τό 
όποιον βεβαίως έν καιρώ θά ένταχθή καί τό Δασικόν.

Ές άλλου, κατά τούς τελευταίους ιδία καιρούς, έν ’Ατ
τική ιδία όπου ή άςία τής γής έχει ύπερμέτρώς κύς /λή, 
αλλά καί είς τινας παραθαλασσίας καί έν γένει τουριστικά; 

_ πεμιοχχς,- πχρουσιάσθη έςαρσις- τού φαινομένου τής* κατα- 
πατήσεως έκτάσεων τού Δημοσίου μέχρι σημείου ανησυ
χητικού. Ένεφανίσθησαν ακόμη καί Επιχειρήσεις ώργα- 
νωμένχι ύπό μορφήν Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., αίτινες τελούσα1, 
ύπό τήν Δ/νσιν έπικινδύνων εγκληματιών, διαθέτουσι οϋ 
μόνον ψευδομάρτυρας, αλλά καί ειδικευμένους επιστήμονας 
(δικηγόρους, μηχανικούς, τοπογράφους, δασονόμους λ.κ.π !, 
έπιδιδόμεναι είς τήν καταπάτησιν ξένου·/ ιδιοκτησιών, κατά 
κανόνα τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Ποιον το μέγεθος τών καταπατηΟεισών έκτάσεων. δέν 
είναι δυνατόν νά έκτιμηθή. Υπολογίζεται πάντως ότι 200 
εοος 300.000 στρεμμ. παραθαλασσίου'/ έκτάσεων λ επίλε
κτων ορεινών, εύρηνται ήδη είς χειρ ας τών καταπ.·. -ητών έν 
’Αττική άλλα καί είς έπιλέκτους έκτος ’Αττικής περιοχά;.

Αί δέ κατ’ έτος καταλαμβανόμενα; εκτάσεις, όποΔ τ 
ζονται μέ μίαν χαρακτηριστικήν τής κρατούσης κατασεκ 
σεους άοριστίαν είς 10 έως 20.000 στρεμμ. ετησίους. -

Τέλος, όσον αφορά τήν άςίαν αύτών συμφούνοος μέ τάς 
εκτιμήσεις τών αρμοδίων Δασικών ά/Δά καί Διοικητικού'/ 
(άναρθρα: Νομαρχών 1 άρχουν, υπολογίζεται οτι αΰτη κυμαί- 
νεεα: άτέ 100.000 μέχρι 2.000.000 ίρχ. .κατά στρέμμα -— 
πρόκειται δηλ. περί αντικειμένου ύψους 20 μέχρι 600 δισε
κατομμυρίων.

i I αρ’ ήμΐν πλεΐσται όσαι έγένοντο προσπάθεια', άντικατα- 
,τάσεους τού ίσχύοντος συστήματος διά τού κτηματολογίου. 
Η πρώτη ανάγεται είς τό έτος 1836. ότε έκδίδεται τό άπό 
:. 12.1836 Δ/γμα περί κτηματολογίου, τό όποιον όμοος ούδέ-

οό: αν ή προύτη σοβαρά προσπάθεια, διά τής ίδρύσεως τής 
\αρ. γραφικής υπηρεσίας Στρατού, ήτις εντός ελάχιστου 
φόνου επέτυχε νά θέση τάς βάσεις χαρτογραφήσεως όλο- 
λήρου τής χοόρας. Έκτοτε καί κατά καιρούς (σημειοόνουμε 
ούς κυριουτέρους σταθμούς 1858, 1898, 1911, 1917, 1918, 
920. 1926) λαμβάνουσι χώραν διαδοχικαί προσπάθεια', αίτι
ες όμοος μερικώς μόνον επιτυγχάνουν (Αγροτικόν Κτηματο- 
όγιον) διότι προσκρούουσιν είς τά αύτά πάντοτε εμπόδια, το 
εράστιον τού τεχνικού μέρους και τό μέγεθος τών δαπανών 
/ συνδυασμού μέ τάς αντιδράσεις τών καταπατητών (ϊδ. 

■χετικώς σελ. τής άπό 8.3.1940 Είσηγήσεοος τού Καθη- 
ητού Άνδρ. Γαζή «περί τής παρ’ ήμΐν είσχγουγης τώ\ ·;τη- 
ατικών βιβλίων»).

Εάν όμωφ-ώφίστχντχι — καί πράγματι ΰφίστχντ; - αί 
υσχέρειχι αΰται διά τήν είσχγοογήν τού γενικού καί .χί
α τα τού αστικού κτηματολογίου, ουδόλως έκ τούτου :τχι 
τι τό αύτό Ισχύει καί διά τό Δασικόν τοιούτον. Άν*. ό τους 
ό Δασικόν Κτηματολόγιον είναι οΰ μόνον π ρ α γ μ υ τ ο-

Έκ τών αριθμών τούτοον καί μόνον εύκολους δύναται πας 
τις νά συνχγάγη συμπεράσματα περί τής δυνάμεους, ήτις 
εύρητχι είς χειρ ας τών καταπατητών άλλά καί περί τού 
βάθους τής άνοοτέρου μνησθείσης παρατηρήσεους τού κχθη- 
-γητού Α. Γαζή όστις αναφέρει ο'ος αιτίαν ματχιοόσεουε τ· j 
Κτηματολογίου τήν άντίδρχσιν τών οίκοπεδοφάγουν καί 
άκόμη νά έςηγήση τάς επιτυχίας τουν.

Παραλλήλους όμους πρός τήν οικονομικήν ζημίαν δέον νά 
έκτιμηθή ή ανυπολόγιστος τοιαύτη έκ τής καταστροφής τού 
περιβάλλοντος. Διότι οί κχτχπχτητχί έν τή έπιθυμίχ τουν νά 
έμφανίσουσι μακροχρόνιον κατοχήν, προβαίνουσι συ τηυατι- 
κοος είς τήν διενέργειαν πράξεων μεταβολής <5ΰύ το~ίου. Πεποί- 
θησις δέ τών υπηρεσιών είναι, ότι είς τήν προσπάθειαν τουν 
ταύτην, οφείλεται ικανόν ποσοστό·/ εμπρησμουν ·αή δυνχμέ- 
νων άλλως νά έξηγηθουσι. Καί βεβαίως, δέν ; '· αι συμπτο·- 
μχτικόν τό γεγονός ότι ό αριθμό; τών έμπρησμουν είναι εΰθεους 
ανάλογος μέ τήν άςίαν τής γης. ·
, "Εναντι τής τοι-α'/της·· δράσεους τουν Κοινωνικών τούτο.-/ 
εγκληματιών, τό Κράτος άλλά καί τά Ν'.ΓΙ.Δ.Δ. εμφανίζονται 
ανίσχυρα νά άμυνθώσι. διότι ελάχιστοι τολμούν νά έμφανι- 
σθώσιν ους κατήγοροι τού ουργανο/μένοϋ έ-/κλήματος, τήν στι
γμήν μάλκττα καθ’ ήν θά ήδύνχντο έ·/χντί «δικαίας αμοιβή;» 
νά σταθώσι παράπλευροι. .'·



Εν οyιπάντων των ανωτέρω, έκρίθη ότι μοναδικός τρό- 
~ορ χντιμετωπισεως του φαινομένου τούτου το όττοΐονδιαρ
κώς διογκουμενον τείνει νά μετχβληθή εις ’Εθνικήν συμφοράν, 
είναι η οσον ενεστι τάχιστα κατάρτισις τοϋ Δασικού _Κτη- 
ματολογιου .άποτέλεσμα τοΰ όποιου θέλει είναι άφ’ ενός μέν 
ή πλήρης διά το μέλλον έξασφάλισις τής ’Εθνικής γής άπο- 
κλειομενης αντικειμενικής —λέον, πάσης μελλοντικής κατα- 
πασήσεως, άφ’ έτέρου δέ ή άνάκτησις των καταπατηθεισών 
εκτάσεων ή τουλάχιστον μέρους αυτών.

Αυτοί είναι οι στόχοι του παρόντος Σχεδίου Νόμου, ούτι- 
νος αΐ διατάξεις έχουσιν εΐδικώτερον ως εξής :

1. 'Υπό τον όρον κτηματολόγιο·/ δασικών εκτάσεων περι
λαμβάνεται ή σύνταξις (καί σήρησις) κτηματικού χάρτου καί 
κτηματολογικοΰ πίνακος τών δασικών εκτάσεων τής χώρας. 
Έν τώ κτηματικοί χάρτη άποσ,πούτχι πάσα αυτοτελής δα
σική έκτασις μετά τών εντός αυτής υφισταμένων ετέρων μορ
φών χρησιμοποιήσεων τής γής (άρθρον 3 παρ. 1 τοΰ Νομο
σχεδίου) έν τώ κτηματολογικώ ττίνάκι δέ περιέχονται τά 
ονόματα τών έχόντων εμπράγματον δικαίωμα επί τής κτημα- 
τογραφουμένης δασικής έκτάσεως καί τών εντός αυτής υφι
σταμένων ετέρων μορφών χρησιμοποιήσεως τής γής, ώς καί 
το είδος τού δικαιώματος (άρθρα 3 παρ. 3 καί 16 τού Νο
μοσχεδίου ).

2. Τό έργον υπάγεται εις τήν αρμοδιότητα τής Γενικής 
Διευθύνσεως Δασών τού 'Υπουργείου Γεωργίας (άρθρα Γ, 
3 παρ. 2, 5 κ.λ.π. τού Νομοσχεδίου).

3. Το έργον έκτελεΐται εις δύο φάσεις. Κατά τήν πρώτην 
φάσιν γίνεται υπό συνεργείων, περί ών το άρθρον δ τού Νο
μοσχεδίου, ή κτηματογράφησις καί όριοθεσία τών δασικών 
εκτάσεων καί συντάσσεται κτηματολογικός πίναξ, λαμβανο- 
μένης μερίμνης, ώστε πάντες οί άξιοΰντες δικαίωμα επί τών 
κτηματογραφουμένων εκτάσεων νά δύνανται, εγκαίρως ειδο
ποιούμενοι, νά καταστήσουν τούτο χωστόν εις το οΐκεϊον 
συνεργείου κτηματογραφήσεως (άρθρα 7, 8 , 10 καί 11 τού 
Νομοσχεδίου).

Ούτως άφ’ ενός διασφαλίζεται καί ή κατά τήν φάσιν ταύ- 
την προστασία τών δικαιούχων, άφ’ έτέρου δέ διευκολύνεται 
ή κατά τό δυνατόν πληρεστέρα όρθότης τών αποτελεσμάτων 
τού έργου τής πρώτης φάσεως. Ό κατά τήν φάσιν ταύτην 
συντασσόμενος κτηματικός χάρτης καί κτηματολογικός πίναξ 
ώς καί ή λαμβάνουσα χώραν όριοθεσία τών δασικών εκτάσεων 
είναι προσωρινού χαρακτήρος (άρθρον 9 τού Νομοσχεδίου).

Ή δευτέρα φάσις άναφέρεται εις τήν οριστικοποίησήν τών 
αποτελεσμάτων τού έργου τής πρώτης φάσεως. Ό προσωρι
νός κτηματικός χάρτης μετά τού οικείου κτηματολογικοΰ 
πίνακος δημοσιεύονται κατά περιοχάς. καλούνται δέ οί εν
διαφερόμενοι νά υποβάλουν τάς τυχόν αντιρρήσεις των κατά 
τού περιεχομένου τούτων (άρθρα 12 καί 13 τού Νομοσχεδίου). 
’Επί τών άντιρρήσεων άποφαίνεται Επιτροπή, περί ής τό 
άρθρον 14 τού Νομοσχεδίου, κατά διαδικασίαν άνάλογον 
προς τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην διά τήν ’Επιτροπήν 
Απαλλοτριώσεων τού ’Αγροτικού Νόμου (άρθρον 15 τού Νο
μοσχεδίου). Μετά τήν έκ&^σιν τών άποφάσεων τής ’Επιτρο
πής διορθούνται συμφώνως προς τάς αποφάσεις ταύτας ό προ
σωρινός κτηματικός χάρτης, ό οικείος κτηματολογικός πίναξ 
καί ή γενομένη όριοθεσία. ούτω δέ διωρθωμένοι κηρύσσονται 
δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Γεωργίας οριστικοί (άρθρα
16, ΙΤκαί 1S τού Νομοσχεδίου).

4. Τό πέμπτον κεφάλαιο·/ τού Νομοσχεδίου (άρθρα 19 
έπ.) άφορα εις τήν προστασίαν τών έν τώ όριστικώ χάρτη 
καί τώ όριστικώ κτηματολογικώ πίνακι έμφαινομένων δασι
κών έκτάσεων. τών άνηκουσών εις το Δημόσιον ή εις Νομι
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλά ; -ής μορφής τού 
δάσους έστω καί όταν είναι ιδιωτικόν.

’Εάν έν τώ κηρυχθέντι ώς όριστικώ ματικώ χάρτη καί 
κτη/λογικω πίνακι δασική τις έκτασις ·,- εται· ώς δημοσία, 
περίληψις της άποφάσεως τού Ύπ. I ιι .γίας. τής κηρυτ- 
τούσης τον χάρτην καί τον πίνακα ώσ οριστικούς, καταχωρί
ζεται εις τό οΐκεϊον βιβλίο·/ μεταγραφών, άπό τής καταχωρί- 
σεως δέ ταύτης το Δημόσιον ή τό Ν ’ .Λ.Δ., έπ’ όνόματι τού

όποιου ή-ν.αταχώρισις λογίζεται καλόπιστος νυμεύς καί κά
τοχος τής αντίστοιχου"δασικής έκτάσεως (άρθρον 2'1 τάύ Νο
μοσχεδίου). Οί κατέχοντες ή καταλαμβάνοντες τοιαύτην έ- 
κτασιν άποβάλλονται διά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
(άρθρον 21 τού Νομοσχεδίου). Κατά τον τρόπον αυτόν έπι- 
τυγχάνεται. προδήλους, ικανοποιητική προστασία τώ/ δι- 
καιομάτων τού Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ.. Ούχ ήττον 
όμως καί οί ΐδιώται. οί άξιοΰντες εμπράγματον δικαίωμα έπί 
τών έν λόγω δασικών έκτάσεων δέν μένουν απροστάτευτοι. 
Οΰτοι δύνανται έντός προθεσμίας 5 ετών άπό τής ρηθείσης 
καταχωρίσεως νά ασκήσουν κατά, τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. 
τακτικήν άγωγήν κατά τάς ίτχυούσας διατάξεις. Ούτως ε
πιτυγχάνεται, οπούς έντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
εκκαθαρισθούν πλήρως αί έπί τών δημοσίων δασικών έκτά
σεων εμπράγματοι σχέσεις (άρθρον 22 τού Νομοσχεδίου).

5. Τό έκτον Κεφάλαιον τού Νομοσχεδίου (άρθρα 25 έπ.) 
περιέχει ποινικής διατάξεις άποσκοπούσας εις τήν διευκόλυν- 
σιν της διεξαγωγής τού έργου τής κτηματογραφήσεως τών 
δασικών έκτάσεων καί εις τήν άπό πλευράς ποινικού δικαίου 
καλυτέραν προστασίαν τού Δημοσίου, έναντι τώ / καταπατη
τών.

6. Αί λεπτομέρεια1, τής εφαρμογής τού ΰποβαλλομέ/ου προς 
ψήφισιν Νομοσχεδίου ρυθμισθήσονται δΓ άποφάσεων τού 
'Υπουργού Γεωργίας (άρθρον άκροτελεύτιον τού Νομοσχε
δίου), έπιτυγχανομένης οΰτως-ε-ύχερείας κινήσεων καί-προσ- 
αρμογής εις τάς συγκεκριμένας ά/άγκας .τού έργου.

7. Είναι πρόδηλος ή σημασία τού διά τού Νομοσχεδίου 
τούτου προγραμματιζομένου έργου διά σήν ’Εθνικήν Οικο
νομίαν. Δεδικαιολογημένως οθεν προβλέπεται.έν αύτώ άντι- 
μετωπισις τών δαπανών έκ τών πιστώσεων τι ■> προγράμμα
τος δημοσίων επενδύσεων διά σχετικών προς τάύτο επιχορη
γήσεων.

Εις τούτο άποσκοπεΐ το παρόν Σχέδιον Νόμου οπερ έχομεν 
τήν τιμήν νά Οέσωμεν ΰπ’ οψιν Υμών προς ψήφισιν.

Έν ΆΟήναις τή 20 Αΰγούστου 1975 
Οϊ Ύπουογοί

Προεδρίας Κυόεσνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Οΐν.ο'/οαικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης,
X. ΣΤΕΦΛΝΛΚΗΣ

Γεωργίας
IΠ Π . ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί Κτηματικού χάρτου. Κτηματολογικοΰ πίνακος. Οριο-υε- 

τίας τών Δοτικών έκτάοεων καί προστασίας τών Δημοσίων 
Δασικών Εκτάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\ Δ
Σύνταξις προσωρινού Κτηματικού χάρτου και Κτηαατο- 

λογικού πίνακος τών Δασικών εκτάσεων.
“Αρ-ύρον 1.

Η κτήμα,τογράσησις καί όριο-ύεσία τών δασικών έκτάσεων 
καί σήρησις τοΰ κτηματικού χάρτου καί τού κτηυ.ατολογ:κού 
πίνακος αύτών ύπαγεται εις τήν αρμοδιότητα τής Γεν.·■·',; 
Διευ-υύνσεως Δασών τού Υπουργείου Γεωργίας.

"Αρόρον 2.

Δασικαί εκτάσεις έν σή εν-οία .τού παρόντος είναι αί εις 
τάς παραγράφους 1. 2 καί 3 τού άρ-ύρου J Ν.Δ. SG/1969 

<· Π εεί Δασικού Κωδικός» όριζόμενα: εκτάσεις.
’ Λ ρ-υρο ν 3.

1. Έπί τοϋ κτηματικού χάρτου άποτυποΰται πάτα αυτοτε
λής δασική έκτασις μετά σών εντός αυτής τυχόν ύφισταμέ- 
νων έσέρας μορφής χρήσεως ή φύσεω; εκτάσεις.

2. Ή σύνταξις τοϋ κτηματικού χάρτου γίνεται έπ: τή ή-.-


