
τής δασικής βλαστήσεως έκάστης 
τών, είδος βλαστήσεως, πυκνότης, 
στικαί λεπτομέρεια!).

Εις έκάστην μερίδα σημειοΰντα 
καί αί ληφθεισαι διά τή κ  περιοχή]

* < ♦

στοιχείων αυτών, ώ^Αοα^ ■$! κατά την παράγραφον 8 τού 
προηγουμένου ίίώθρου τομπληρο¿πληρώσεις,ή ιεταβολαι των δασολο- 
γ ικ ώ ^ ^ α Λ ω ^ ^ ις  τδ δασολόγιον κα·κτ«υρέζο·;ται ιδιαιτέ
ρως άφ ε ΐλ  έ&άστην περιφέρειαν ,κηρι χ·!^ρΑ η εφεξής κη- 
·ρΜ'τόμι\αι αναδασωτέοι ϊρ έ 7 « 3 Επίσης ιτιιειόνν^· εις 
τδ περιθώριο·; εκάτΛίΛύτ4»^.έ’;φ;φ)ί** ‘¿ος δάσους ή δασικής 
έκτά#ίβ?ς αί έν σχϊββτ^ός Λύτην κηρύσσομε ναι ώ ί άναδα- 
σωτέαι έκτίσείς λόγω καταστροφής-· ή άποψιλώσειΑςΜής δα
σικής βλαστηκώς.

2. Παρ’ έκάστω δασαρχειω τηρίνοβΛ/^αιικόν δασολό·^^, 
διά τά εις τήν ,̂-κβριφέρειαν α ^ ώ  δάσι^^αΓ τας
δασικάς ενέσε ις  μετά τΰΜ ^Μ ί; τήν παοά Λ α λ ν  1 Α ο ^  

ένημερουμένω)^ν.άσ1^ε υί!6 τή^ε^τρι^ης ύππριάΛ^.
ιδωμένου ¿φρφ&ει των 

ί* Ά χ

χειων,
3. Διά προ,

; ^ γ ^ Π ροεδριας Κυβερζ^^Λυς, ’Ε^ν^ς^Αμύνης/κιΗ  
ΐ ν υ β γ !* ς κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α τ ά  τούπροσωπ^Μυ’τής Αγίΐν^σε&ς 
καυτού έξοπ^·σ^^6'^συνεργει#« φΜΐ^ραφήσεωςΚ^ χαρτο- 

εΥΡ<φή?εω4#ϊω^ δασών κα ί ϊ)^τ?κων έν^ά^βν^ δ) τ^^^άνω-

δασο-
, ^  . >α'[ 

ε^ς και φυλααεω^Νων φω
τογραφιών ώ|Ο ^Κ^υντάξξ υ ο ς Ρ ίκ τ ^  >σεω^κοΚ αρχειοθε
τήσεων # ί& «!σ4κών χαρ-Λ^Τ δ)* ηΗ ζτ^ ,εια  τών παραγο- 
μένΛν^δσης* φύσε^ ^ φωτογραφικάλκαΡ^/αρτογραφικών υλι
κών εις τά%όποια περιέχαι^ξϊ^οχεφαί θέσεις, άμυντικαί πε- 
ρϊεχαί^Α.©^^ έγκ»·α^Λ5εις τοΰ ’Υπουργείου ’Εθνικής Ά -  
μύκΪΒ  ̂ε) αί ^ ^ ιε ρ ε ια !  καταρτίσεως καί τηρήσεως τοΰ γβ- 
νικουχασ»*1μιαυ/ώς καί χρησιμοποιήσεως τών στοιχείων αυ
τού ή παροχής τούτων εις πάντα ενδιαφερόμενον.

Ά ρθρον 14.
Προσωρινή έπίλυσις αμφισβητήσεων.

1. Έάν δεν έχει καταρτισθή είσέτι δασολόγιον, ό χαρα
κτηρισμός περιοχής τινδς ή τμήματος τής επιφάνειας τής 
γής ώς δάσους ή δασικής έκτάσεως καί ό καθορισμός τών 
ορίων τούτων διά την εφαρμογήν τών διατάσεων τοΰ παρόν
τος νόμου, ώς και ό προσδιορισμός τής κατηγορίας εις ήν 
ανήκει δάσος ή δασική. εκτασις κατά τάς έν άρθρω 4 δια
κρίσεις, ένεργείται κατ’ αίτησιν οίουδήποτε εχοντος εννομον 
συμφέρον η καί αΰτεπαγγέλτως διά πράξεως τοΰ κατά τό
πον αρμοδίου δασάρχου. ' ’’· .

■ 2 . Ή  κατά τήν πρόηγουμένην παράγραφον πράξις, έρει- 
δομένη επί σχετικής εΐσηγήσεως αρμοδίου δασολόγου καί 
τών τυχόν υφισταμένων, στοιχείων φωτογραφήσεως καί χαρ- 
τογραφήσεως τής περιοχής ή παντός ετέρου σχετικού στοι
χείου, δέον νά είναι προσηκόντως ήτιολογημένη δι’ αναφοράς 
εις τήν μορφολογίαν τοΰ εδάφους, τό είδος, τήν σύνθεσιν, 
τήν εκτασιν τής βλαστήσεως καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά αυτής, τάς τυχόν έπελθούσας προσφάτους άλλοιώσεις ή 

• καταστροφάς, ώς καί ε ις πάν έτερον χρήσιμον στοιχειον πρός 
χαρακτηρισμόν τής έκτάσεως. 'Η πράξις αΰτη κοινοποιείται 
εις τον ύποδαλόντα τήν σχετικήν αίτησιν ιδιώτην ή νομι
κόν πρόσωπον ή δημοσίαν υπηρεσίαν, άποστέλλεται δε εις τον 
οίκείον δήμον ή κοινότητα καί εκτίθεται επί ένα μήνα μερί- 
μνη τοΰ δημάρχου ή προέδρου τής κοινότητας εις τό δημο
τικόν ή κοινοτικόν κατάστημα. Άνακοίνωσις περί τής συντά
ξεως τής ώς άνω πράξεως καί τής αποστολής αυτής εις τόν 
οίκείον δήμον ή κοινότητα, μετά περιλήψεως τοΰ περιεχομέ
νου της δημοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον τοπικάς εφημερίδας 
ή εις μίαν τοπικήν καί μίαν εφημερίδα τών ’Αθηνών ή τής 
Θεσσαλονίκης.

3. Κατά τής πράςεως τοΰ. δασάρχου περί ής αί προ
ηγούμενα! παράγραφοι, επιτρέπονται αντιρρήσεις τοΰ νο
μάρχου, ώς καί παντός έχοντας εννομον συμφέρον φυσικού ή νο

μικού προσώπου, εντός ουο μηνών απο τής κατα τα ανώτε
ρο) πρός αύτό κοινοποιήσεως, ή έφ’ όσον δεν συντρέχει περίπτω- 
σις κοινοποιήσεως, από τής τελευταίας τών κατά τήν προη- 
γουμένην παράγραφον δημοσιεύσεων, ενώπιον τής κατά τό άρ
θρον 10  παρ. 3 έπιτροπής τοΰ νομού, εις ον εΰρίσκεται ή 
ΰπό άμφισβήτησιν εκτασις ή τό μεγαλύτερο·; τμήμα αυτής. Ή  
επιτροπή, ώς καί ή δευτοροβάθμιος τοιαύτη, λαμβάνουσα ύπ’ 
οψιν τόν σχετικόν φάκελλον καί τάς προτάσεις τοΰ ενδιαφερομέ
νου ώς άνω ιδιώτου, νομικού προσώπου ή δημοσίας υπηρεσίας, 
δυναμένη δέ καί νά διενεργήση αύτοιί/ίαν προς μόρφωσιν 
άσφαλεστέρας γνώμης περί τής υφιστάμενης έν τή περιοχή 
καταστάσεως. άποφαίνεται ήτιολογημένως έντός τριμήνου προ
θεσμίας άπό τής υποβολής τών αντιρρήσεων.

4. Α ί κατά τήν προηγούμενη·; παράγραφον αποφάσεις 
τών επιτροπών, δι’ ών χαρακτηρίζονται περιοχαί τινες 
ή τμήματα αυτών ώς δάση ή δασικαί εκτάσεις, λαμίάνονται 
ύποχρεωτικώς ύπ’ δφιν κατά τήν μεταγενεστέραν χαρτογρά- 
φησιν καί τήν σύνταξιν τοΰ δασολογίου τής περιοχής ή κατά 
τήν συμπλήρωσίν αύτοΰ, συμφώνως πρός τά εν άρθροις 12  
καί 13  οριζόμενα.

■ · ""· Άρθρο·; 15. ·
. . · . * Δασικαί οδοί.
Ί ί  Δασικαί οδοί είναι αί κατασκευαζόμεναι έντός ή ε ις τάς 

παουφάς δασών ή δασικών εκτάσεων καί έξυπηρετοΰσαι τήν 
προστασίαν καί έκμετάλλευσιν τούτων, ή τήν πρόσβασιν πρός 
ύφισταμένας τεχνικάς εγκαταστάσεις ή αισθητικά τοπία, ή 
τήν έκτέλεσιν καί συντήρησιν δασικών έργων ή τάς μεταφο
ράς δασικών προϊόντων καί μή συμπίπτουσαι μετά τοΰ εθνικού, 
επαρχιακού ή κοινοτικού οδικού δικτύου τής Χώρας.

2 . Ίδιοκτήται ιδιωτικών δασών καί δασικών έκτάσεων, ώς 
καί οί διακάτοχοι δημοσίων δασών καί δασικών έκτάσεων, 
ύποχρεοΰνται,.νά έπιτρέστου·; τήν διά μέσω τούτων διάνοιξιν 
δασικών οδών, έφ’ όσον αύται κατασκευάζονται επί τή βάσει 
τοΰ εγκεκριμένου προγράμματος δασικής οδοποιίας. Οί έν λό
γω ίδιοκτήται ή διακάτοχοι δΰναντα·. νά προβαίνουν ε ις τήν 
διάνοιξιν δασικών όδών έντός τών ιδιοκτησιών ή τών δια- 
κατεχομένων έκτάσεων μόνον κατόπιν άδειας τοΰ διευθυνταΰ 
δασών τοΰ νομού, έκδιδομένης μετ’ είσήγησιν τοΰ αρμοδίου δα
σάρχου, διά τήν έξυπηρέτησιν τινός έκ τών έν παραγράφω 
1 σκοπών. . ·.

3. Κύριος ή διακάτοχος έδάφους, διά μέσου τοΰ οποίου κα
θίσταται αναγκαία ή -διάνοιξις προσωρινής δασικής όδοΰ 
πρός διευκόλυνε!·; μεταφοράς δασοκών προϊόντων έξ. ΰπερκει- 
μένων ή παρακειμένων δασών, ύποχρεοΰται νά άφήση έλευθε- 
ραν τή·; διάνοιξιν ταύτην κατά τούς όρους τούς τϊθεμένους 
ΰπό τής δασικής αρχής, δικαιούμενος εις πλήρη άποζημιω- 
σιν έκ μέρους τοΰ κυρίου ή κατόχου τών προϊόντων ή τοΰ με- 
ταφέροντος ταΰτα διά πάσαν δετικήν ζημίαν πρασγινομένην εις 
αυτόν,έκ τής διανοίξεως τής ρηθείσης προσωρινής δασικής 
όδοΰ. Έν διαφωνία, τά τής άποζημιώσεως καθορίζονται ΰπό 
τοΰ αρμοδίου ειρηνοδικείου. /

4. Δασικαί όδοί, τών οποίων ή διαδρομή συμπίπτει εν όλω 
ή έν μέρει πρός τήν διαδρομήν εθνικών ή επαρχιακών ή 
κοινοτικών όδών, διέπονται άπό τάς περί κατασκευής καί 
συντηρήσεως τών τελευταίων τούτων διατάξεις. Είναι πάν
τως δυνατή, κατόπιν κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Δη
μοσίων Έργων καί Γεωργίας, ή άνάθεσις τής κατασκευής ή 
συντηρήσεως καί άνακαινίσεως τών όδών- τούτων εις τήν δα-, 
σικήν ύπηρεσίαν.

5. Ή διάνοιξις δασικών όδών διερχομένων διά μέσου ή εις 
τάς παρυφάς άνεγνωρισμένων αρχαιολογικών χώρων είναι δυ
νατή μόνον κατόπιν έγκρίσεως τοΰ 'Υπουργού Πολιτισμού και 
Επιστημών, διδομένης μετά γνώμην τοΰ Κεντρικού ’Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου καί κατά τούς όρους ταύσης.

6 . Ό  προγραμματισμός, ή μελέτη, ή κατασκευή καί συν- 
τήρησις τών δασικών όδών ένεργοΰνται κατά τά εις τό επό
μενον αρθρον γενικώς περί τών λοιπών δασικών έργων ορι
ζόμενα.


