ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

π ο ι ή σ t μ ο ν, άλλά καί ε ύ χ ε ρ έ ς καί τοΰτο, διότι άφ’
ενός μέν τά δάση είναι μεγάλαι μονάδες, αίτινες κατά τό
Έπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί. Κτηματικού Χάρτου, Κτησύνολόν των σχεδόν έχουσιν ήδη λεπτομερώς χαρτογραφηθή
μχτολογικοϋ Πίνακος, 'Οριοθεσίας των. Δασικών εκτά
καί δή κατ’ έπανάληψιν, έξ’ άφορμής άποτερματισμών,
σεων καί Προστασίας των Δημοσίων Δασικών ’Εκτά
διεκδικήσεων, καταρτίσεως διαχειριστικών μελετών κ.λ,π.,
σεων».
άφ’ ετέρου δέ, διότι κατόπιν τών τελευταίων τεχνολογικών
Προς την Βονλην των 'Ελλήνων
προόδων διά τής μεθόδου τών χαρτογραφήσεων δι’ άερο1.
Διά την άπόδειξιν άλλα καί προστασίαν τών ιδιοκτη φωτογραφιών κ.λ.π., ό μέν διά τήν έκτέλεσιν τής χαρτο
σιακών επί άκινήτων δικαίων, δύο ύφίστανται συστήματα : γραφήσεως ώς έν γένει έπαλήθευσε χρόνος έχει περιορισθή
α) Τό καί παρ’ ήμϊν ΐσχϋον, Γαλλικής καταγωγής, κατά τό εις τό έλάχιστον ή δέ προς τοΰτο άπαιτουμένη -δαπάνη, δέν
όποιον τηρούνται βιβλία εις ά καταχωρεϊται κατ’ άλφαβηάποτελεΐ πλέον παρά πολλοστιμόριον έκείνης ήτις άλλοτε
τικήν τάξιν τό όνομα τοΰ φερομένου ώς κυρίου καί β) τό
άπητεΐτο. Ώστε κυρίως ειπεϊν τό έργον τής δημιουρ
Γερμανικής καταγωγής ομοιον, γνωστόν ώς σύστημα Κτη γίας κτηματολογίου τών δασών περιορίζεται πλέον εις
ματικών βιβλίων, κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ οποίου είναι καταγραφήν τών έντός έκάστου δάσους ύφισταμένων «ά\ή εις τά αρμόδια βιβλία καταχώρισις πλήρους περιγραφής λοίων μορφών χρησιμοποιήσεως τής γής» καί τήν έξακρίέκάστου άκινήτου μετά λεπτομερειακών πληροφοριών περί βωσιν έκείνων έξ αύτών αίτινες κχτελήφθησαν αύθχιρέτως.
πάντων τών έπ’ αύτοϋ εμπραγμάτων δικαίων.
Έκ τών άνωτέρω, εύγλώττως άνακύπτουσιν οί λόγοι διά
Γνωστά τυγχάνουσι τά μειονεκτήματα τοΰ Γαλλικοΰ τούς όποιους έκρίθη ού μόνον σκόπιμος άλλα καί αναγκαίος
συστήματος είναι δέ ταΰτα: α) Τό πολυάριθμον καί δύσχρηό διαχωρισμός τοΰ Δασικοΰ Κτηματολογίου άπό τό γενικόν
στον τών τηρουμένων βιβλίων, β) ή δυσχέρεια έξακριβώ- καί δή τό άστικόν τοιοΰτον, τούλάχιστον μέχρις ού έπιστή
σεως τής ταυτότητος τοΰ κτήματος, γ) τό γεγονός ότι ή
ό χρόνος εισαγωγής τοΰ Γενικοΰ Κτηματολογίου, εις τό
μεταγραφή καί μόνη, δεν συνεπάγεται κτήσιν δικαιώματος,
όποιον βεβαίως έν καιρώ θά ένταχθή καί τό Δασικόν.
άπαιτουμένης προς τοΰτο, τής ύπάρξεως κυριότητος παρά
Έξ άλλου, κατά τούς τελευταίους ιδία καιρούς, έν ’Ατ
τώ δικαιοπαρόχω. Διά τον έλεγχον όμως ταύτης, ούδέν
τική ιδία όπου ή άξια τής γής έχει ύπερμέτρως αύξγθή,
διαλαμβάνουσι τά σχετικά βιβλία καί αναγκαίος ό έλεγχος
άλλά καί εΐς τινας παοαθαλασσίας καί έν γένει τουριστικές
σειράς όλης τίτλων, δστις ούχί σπανίως, άπαιτεΐ έξειδικευπεριοχάς, παρουσιάσθη έξαρσις τοΰ φαινομένου τής καταμένον δικηγόρον καί δ) τό γεγονός ότι αί ανωτέρω άκριβώς
πατήσεως έκτάσεων τοΰ Δημοσίου μέχρι σημείου άνησυάτέλειαι, έν συνδυασμώ συχνότατα μέ την συνωνυμίαν, δίδει
χητικοΰ. Ένεφανίσθησαν άκόμη καί Επιχειρήσεις ώργαλαβήν εις άπάτας καί άπειροι αΐ μέθοδοι τάς όποιας κατά
νωμέναι ύπό μορφήν Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., αίτινες τελοΰσαι
καιρούς έμηχ" Ινεύθησαν οί περί την καταπάτησιν καί την
ύπό τήν Δ/νσιν έπικινδύνων έγκληματιών, διαθέτουσι ού
δημιουργίαν νευδών τίτλων άσχολούμενοι, οίτινες καί έπέμόνον ψευδομάρτυρας, άλλά καί ειδικευμένους έπιστήμονας
τυχον ούχί σπανίως, νά έξαπατήσωσι καί ολοκλήρους ομά
(δικηγόρους, μηχανικούς, τοπογράφους, δασονόμους λ.κ.π.),
δας, επί ζημία τής περί τάς συναλλαγάς καλής πίστεως.
έπιδιδόμεναι εις τήν καταπάτησιν ξένων ιδιοκτησιών, κατά
Έξ άλλου, όμοφώνως έν τή επιστήμη όμολογεΐται, ότι κανόνα τοΰ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
τό Γερμανικόν σύστημα, στερούμενον πάντων τών άνωτέρω
Ποιον τό μέγεθος τών καταπχτηθεισών έκτάσεων, δέν
μειονεκτημάτων, παγιώνει καί εξασφαλίζει τήν άκίνητον
είναι
δυνατόν νά έχτιμηθή. Υπολογίζεται' πάντως ότι 200
ιδιοκτησίαν ώς άποκλεϊον τάς άμφισβητήσεις καί έμποδίζον
έως 300.000 στρεμμ. παραθαλασσίων έκτάσεων ή έπιλέτάς καταπατήσεις.
'
κτων δρεινών, εύρηνται ήδη εΐς χεΐρας τών καταπατητών έν
Τό έν λόγω σύστημα, ίσχΰσαν κατ’ άρχάς έν Γερμανία ’Αττική άλλά καί εΐς έπιλέκτους έκτος ’Αττικής περιοχάς.
καί έν συνεχεία εις τάς χώρας τής παλαίας Αύστρουγγρικής
Αί δέ κατ’ έτος καταλαμβανόμεναι έκτάσεις, ύπολογίΜοναρχίας, έπεξετάθη ταχύτατα εις Ελβετίαν καί έν συνε ζονται μέ μίαν χαρακτηριστικήν τής κρατούσης κατχστάχεία εις Αυστραλίαν, Δανίαν καί ’Αγγλίαν. Σύντονοι δέ
σεως άοριστίαν εις 10 έως 20.000 στρεμμ. έτησίως.
προσπάθειαι καταβάλλονται όπως είσαχθή καί εις Γαλλίαν.
Τέλος, όσον άφορά τήν άξίαν αύτών συμφώνως μέ τάς
’Εάν δέ τοΰτο παρά τήν πανθομολογουμένην τελειότητά του,
έκτιμήσεις τών άρμοδίων Δασικών άλλά καί Διοικητικών
δέν έπεκράτησεν εισέτι εις ολον τον κόσμον, τοΰτο όφείλεται
(άναφορχί Νομαρχών) αρχών, ύπολκιγίζετα·. ότι αΰτη κυμαί
άποκλειστικώς εις τάς δυσχερείας τής άντιμετωπίσεως τών
νεται άπό 100.000 μέχρι 2.000.000 2-ρχ. ,κατά' στρέμμα -—
τεχνικών καί οικονομικών ζητημάτων, τά όποια δημιουργεί πρόκειται δηλ. περί άντικειμένου ύψους 20 μέχρι 600 δισε
τό ’Αστικόν Κτηματολόγιον.
κατομμυρίων.
Έκ τών άριθμών τούτων καί μόνον εύκόλως δύναται πας
Παρ’ ήμϊν πλεΐσται όσαι έγένοντο προσπάθειαι άντικαταστάσεως τοΰ ίσχύοντος συστήματος διά τοΰ κτηματολογίου. τις .νά συναγάγη συμπεράσματα περί τής δυνάμεως, ήτις
Ή πρώτη άνάγεται εις τό έτος 1S36, οτε έκδίδεται τό άπό εύρηται εΐς χεΐρας τών καταπατητών άλλά καί περί τοΰ
2.12.1836 Δ/γμα περί κτηματολογίου, τό όποιον όμως ούδέβάθους τής άνωτέρω μνησθείσης παρχτηρήσεως τοΰ κχθηποτε κατηρτίσθη. Τό 1889 έπί Κυβ. Χαρ. Τρικούπη, λαμβάνει γητοΰ Α. Γαζή όστις άναφέρει ώς αιτίαν ματαιώσεως τοΰ
χώραν ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια, διά τής ίδρύσεως τής Κτηματολογίου τήν άντίδρασιν τών οΐκοπεδοφάγων καί
Χαρτογραφικής ύπηρεσίας Στρατοΰ, ήτις έντός έλαχίστου άκόμη νά έξηγήση τάς επιτυχίας των.
χρόνου έπέτυχε νά θέση τάς βάσεις χαρτογραφήσεως ολο
Παραλλήλους δμους προς τήν οικονομικήν ζημίαν δέον νά
κλήρου τής χώρας. Έκτοτε καί κατά καιρούς (σημειώνουμε
έκτιμηθή ή άνυπολόγιστος τοιαύτη έκ τής καταστροφής τοΰ
περιβάλλοντος. Διότι οί κατχπατηταί έν τή επιθυμία των νά
τούς κυριωτέρους σταθμούς 1858, 1898, 1911, 1917, 1918,
1920, 1926) λαμβάνουσι χώραν διαδοχικαί προσπάθειαι αίτι- έμφανίσωσι μακροχρόνιον κατοχήν, προβαίνουσι συστηματι
νες όμως μερικώς μόνον έπιτυγχάνουν (’Αγροτικόν Κτηματο κούς εις τήν διενέργειαν πράξεων μεταβολής νοΰ τοπίου. Πεποίλόγιον ) διότι προσκρούουσιν εις τά αύτά πάντοτε έμπόδια, τό θησις δέ τών ύπηρεσιών είναι, ότι εΐς τήν προσπάθειάν των
τεράστιον τοΰ τεχνικοΰ μέρους καί τό μέγεθος τών δαπανών ταύτην, οφείλεται ικανόν ποσοστόν έμπρησμών μή δυναμένων άλλως νά έξηγηθώσι. Καί βεβαίως, δέν είναι συμπτωέν συνδυασμώ μέ τάς αντιδράσεις τών καταπατητών (ΐδ.
ματικόν τό γεγονός ότι ό άριθμός τών έμπρησμών είναι εύθέως
σχετικώς οελ.
τής άπό 8.3.1940 Είσηγήσεως τοΰ Καθηάνάλογος μέ τήν άξίαν τής γής.
γητοΰ Άνδρ. Γαζή «περί τής παρ’ ήμϊν εισαγωγής τών κτη
Έναντι τής τοιαύτης δράσεως τών Κοινωνικών τούτων
ματικών βιβλίων»).
έγκληματιών, τό Κράτος άλλά καί τά Ν.Π.Δ.Δ. έμφανίζονται
’Εάν όμως. ύφίστανται — καί πράγματι ύφίστανται — αί
άνίσχυρα νά άμυνθώσι, διότι έλάχιστοι τολμοΰν νά έμφανιδυσχέρειαι αύται διά την εισαγωγήν τοΰ γενικοΰ καί ιδιαί
σθώσιν ώς κατήγοροι τοΰ ώργανωμένου έγκλήματος, τήν στι
τατα τοΰ άστικοΰ κτηματολογίου, ούδόλως έκ τούτου έπεται
γμήν μάλιστα καθ’ ήν θά ήδύναντο έναντι «δικαίας άμοιβής»
ότι τό αύτό ισχύει καί διά τό Δασικόν τοιοΰτον. Άντιθέτως
νά σταθώσι παράπλευροι.
τό Δασικόν Κτηματολόγιον είναι ού μόνον πραγματο-

—

Έν όψει πάντων των άνωτέρω, έκρίθη ότι μοναδικές τρό
πος αντιμετώπισε ως τοϋ φαινομένου τούτου το όποιον διαρ
κώς διογκούμενον τείνει νά μεταβληθη εις ’Εθνικήν συμφοράν,
είναι ή δσον ένεστι τάχιστα κατάρτισις τοΰ Δασικού Κτη
ματολογίου αποτέλεσμα τοϋ οποίου θέλει είναι άφ’ ένός μέν
ή πλήρης διά τό μέλλον έξασφάλισις τής Εθνικής γής άποκλειομένης άντικειμενικής πλέον, πάσης μελλοντικής καταπατησεως, άφ’ έτέρου δέ ή άνάκτησις των καταπατηθεισών
εκτάσεων ή τουλάχιστον μέρους αυτών.
Αυτοί είναι οί στόχοι τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου, ούτινος αί διατάξεις εχουσιν είδικώτερον ώς έξής :
1. 'Υπό τον όρον κτηματολόγιον δασικών εκτάσεων περι
λαμβάνεται ή σύνταξις (καί τηρησις) κτηματικού χάρτου καί
κτηματολογικοΰ πίνακος τών δασικών έκτάσεων τής χωράς.
Έν τώ κτηματικώ χάρτη άποτυποϋται πάσα αύτοτελής δα
σική έκτασις μετά τών έντός αύτής υφισταμένων ετέρων μορ
φών χρησιμοποιήσεως τής γής (άρθρον 3 παρ. 1 τοΰ Νομο
σχεδίου) έν τώ κτηματολογικώ πίνάκι δέ περιέχονται τά
όνόματα τών έχόντων έμπράγματον δικαίωμα έπί τής κτηματογραφουμένης δασικής έκτάσεως καί τών έντός αύτής υφι
σταμένων έτέρων μορφών χρησιμοποιήσεως τής γής, ώς καί
τό είδος τοϋ δικαιώματος (άρθρα 3 παρ. 3 καί 16 τοϋ Νο
μοσχεδίου).
2. Τό έργον υπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τής Γενικής
Διευθύνσεως Δασών τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας {άρθρα 1,
3 παρ. 2, 5 κ.λ.π. τοϋ Νομοσχεδίου).
3. Τό έργον έκτελεϊται είς δύο φάσεις. Κατά τήν πρώτην
φάσιν γίνεται ύπό συνεργείων, περί ών τό άρθρον 5 τοΰ Νο
μοσχεδίου, ή κτηματογράφησις καί όριοθεσία τών δασικών
έκτάσεων καί συντάσσεται κτηματολογικός πίναξ, λαμβανομένης μερίμνης, ώστε πάντες οί άξιοϋντες δικαίωμα έπί τών
κτηματογραφουμένων έκτάσεων νά δύνανται, έγκαίρως ειδο
ποιούμενοι, νά καταστήσουν τοΰτο γνωστόν είς τό οΐκεΐον
συνεργεΐον κτηματογραφήσεως (άρθρα 7, 8 , 10 καί 11 τοϋ
Νομοσχεδίου).
Ούτως άφ’ ένός διασφαλίζεται καί ή κατά τήν φάσιν ταύτην προστασία τών δικαιούχων, άφ’ έτέρου δέ διευκολύνεται
ή κατά τό δυνατόν πληρεστέρα όρθότης τών αποτελεσμάτων
τοΰ έργου τής πρώτης φάσεως. 'Ο κατά τήν φάσιν ταύτην
συντασσόμενος κτηματικός χάρτης καί κτηματολογικός πίναξ
ώς καί ή λαμβάνουσα χώραν όριοθεσία τών δασικών έκτάσεων
είναι προσωρινού χαρακτήρος (άρθρον 9 τοΰ Νομοσχεδίου).1
Ή δευτέρα φάσις άναφέρεται εις τήν όριστικοποίησιν τών
άποτελεσμάτων τοΰ έργου τής πρώτης φάσεως. 'Ο προσωρι
νός κτηματικός χάρτης μετά τοΰ οικείου κτηματολογικοΰ
πίνακος δημοσιεύονται κατά περιοχάς, καλούνται δέ οι ένδιαφερόμενοι νά υποβάλουν τάς τυχόν άντιρρήσεις των κατά
τοΰ περιεχομένου τούτων (άρθρα 12 καί 13 τοΰ Νομοσχεδίου).
Έπί τών άντιρρήσεων άποφαίνεται ’Επιτροπή, περί ής τό
άρθρον 14 τοΰ Νομοσχεδίου, κατά διαδικασίαν άνάλογον
προς τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην διά τήν ’ Επιτροπήν
’Απαλλοτριώσεων τοΰ ’Αγροτικού Νόμου (άρθρον 15 τοΰ Νο
μοσχεδίου). Μετά τήν έκδοσιν τών άποφάσεων τής ’Επιτρο
πής διορθοΰνται συμφώνως προς τάς άποφάσεις ταύτας ό προ
σωρινός κτηματικός χάρτης, ό οικείος κτηματολογικός πίναξ
καί ή γενομένη όριοθεσία, οΰτω δέ διωρθωμένοι κηρύσσονται
δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Γεωργίας οριστικοί (άρθρα
16, 17καί 18 τβμ Νομοσχεδίου).
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οποίου ή καταχώρισις λογίζεται καλόπιστος νομεύς καί κά
τοχος τής ά /τιστοίχου δασικής έκτάσεως (άρθρον 2d τοΰ Νο
μοσχεδίου). Οί κατέχοντες ή καταλαμβάνοντες τόϊαύτην εκτασιν άποβάλλονται διά πρωτοκόλλου διοικητικής άποβολής
(άρθρον 21 τοΰ Νομοσχεδίου). Κατά τον τρόπον αύτόν έπιτυγχάνεται, προδήλως, ικανοποιητική προστασία τών δι
καιωμάτων τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ.. Ούχ ήττον
όμως καί οί ίδιώται, οί άξιοϋντες έμπράγματον δικαίωμα έπί
τών έν λόγω δασικών έκτάσεων δέν μένουν άπροστάτευτοι.
Ούτοι δύνανται έντός προθεσμίας 5 έτών άπό τής ρηθείσης
καταχωρίσεως νά άσκήσουν κατά τοΰ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
τακτικήν άγωγήν κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις. Οΰτως έπιτυγχάνεται, όπως έντός εύλογου χρονικού διαστήματος
έκκαθαρισθοΰν πλήρως αί έπί τών δημοσίων δασικών έκτά
σεων έμπράγματοι σχέσεις (άρθρον 22 τοΰ Νομοσχεδίου).
5. Τό έκτον Κεφάλαιον τοΰ Νομοσχεδίου (άρθρα 25 έπ.)
περιέχει ποινικάς διατάξεις άποσκοπούσας είς τήν διευκόλυνσιν τής διεξαγωγής τοΰ έργου τής κτηματογραφήσεως τών
δασικών έκτάσεων καί είς τήν άπό πλευράς ποινικού δικαίου
καλυτέραν προστασίαν τοΰ Δημοσίου, έναντι τών καταπατη
τών.
6. Αί λεπτομέρειαι τής έφαρμογής τοΰ ύποβαλλομένου προς
ψήφισιν Νομοσχεδίου ρυθμισθήσονται δι’ άποφάσεων τοΰ
'Υπουργού Γεο5ργίας (άρθρον άκροτελεύτιον τοΰ Νομοσχε1
δίου), έπττυγχανομένης ούτως ευχερείας κινήσεων- καί προσ
αρμογής είς τάς συγκεκριμένας άνάγκας τοΰ έργου.
7. Είναι πρόδηλος ή σημασία τοΰ διά τοΰ Νομοσχεδίου
τούτου προγραμματιζομένου έργου διά τήν ’Εθνικήν Οικο
νομίαν. Δεδικαιολογημένως οθεν προβλέπεται έν αύτώ άντιμετώπισις τών δαπανών έκ τών πιστώσεων τοΰ προγράμμα
τος δημοσίων έπενδύσεων διά σχετικών προς τοΰτο έπιχορηγήσεων.
Είς τοΰτο άποσκοπεΐ τό παρόν Σχέδιον Νόμου όπερ έχομεν
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν 'Υμών προς ψήφισιν.
Έν Άθήναις τη 20 Αύγο ύστου 1975
•

· :

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυδερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
ΟΝ. ονομι κών
Έ. ΔΒΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης
JK. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΧΒώΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί Κτηματικού χάρτου. Κτηματολογικοΰ πίνακος, Όριο-όεσίας τών Δυτικών εκτάσεων καί προστασίας τών Δημοσίων
Δασικών Έκτάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Σύνταξις προσωρινού Κτηματικού χάρτου καί
λσγικοϋ πίνακος τών Δασικών έκτάσεων.

Κτηματο-

Άρ-Spov 1.

Ή κτηματογράφησις καί όριο-ύεσία τών δασικών έκτάσεων
καί τηρησις τοϋ κτηματικού χάρτου και τοΰ κτηματολογικοΰ
4.
Τό πέμπτον κεφάλαιον τοΰ Νομοσχεδίου (άρθρα 19 πίνακος αυτών υπάγεται είς τήν άρμοαιότητα τής Γενικής
Διευ-ύύνσεως Δασών τσύ Υπουργείου Γεωργίας.
έπ.) άφορα είς τήν προστασίαν τών έν τώ όριστικώ χάρτη
καί τώ όριστικώ κτηματολογικώ πίνακι έμφαινομένων δασι
'A?-S?ov 2.
κών έκτάσεων, τών άνηκουσών είς τό Δημόσιον ή είς Νομι
Δασικαί εκτάσεις έιν τή έννοια ιτοϋ παρόντος ει;ναι αι εις
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλά καί τής μορφής τοΰ
τάς παραγράφους 1, 2 καί 3 τοϋ άρ-ύρου 1 ΝΑ. 86/1969
δάσους έστω καί όταν είναι ιδιωτικόν.
ίΠερί Δασικού Κωδικός» οριζόμενα: έκτάσεις.
Έάν έν τώ κηρυχθέντι ώς όριστικώ κτηματικώ χάρτη καί
'Ao-Spov 3.
κτη/λογικώ πίνακι δασική τις έκτασις φέρεται ώς δημοσία,
1. Έπί τοϋ κτηματικού χάρτου1 άποτυποϋται πάσα αυτοτε
περίληψις τής άποφάσεως τοΰ 'Υπ. Γεωργίας, τής κηρυτλής. δασική έκτασις μετά τών έντός αύτής τυχόν ΰφισταμετούσης τον χάρτην καί τον πίνακα ώς οριστικούς, καταχωρί
νωνέτερας μορφής χρήσεως ή φάσεως εκτάσεις.
ζεται είς τό οΐκεΐον βιβλίον μεταγραφών, άπό τής καταχωρί2. Ή σύνταξις .τού κτηματικού χάρτου γίνεται έπί τή δάσεως δέ ταύτης τό Δημόσιον ή τό Ν.Π.Δ.Δ., έπ’ όνόματι τοΰ

