
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 569 της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περ! Δασών Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 

εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφο'ινως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος. 

'Αριθμός 14 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΩΝΤΑΣ Ε Ι Σ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Α Σ Η 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Δασών Συνοπτικός 
Νόμος του 1967. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ του κει Ερμηνεία, 
μένου— 

«δασικόν κτίριον» περιλαμβάνει οιονδήποτε κτίριον, αύλήν, στά
νην, ύπόστεγον> δεξαμενήν ύδατος, έδώλιον, ή έτερον κατασκεύα
σμα δπερ ευρίσκεται εντός κρατικού τίνος δάσους και γενόμενον 
επί τω τέλει διοικήσεως, προστασίας ή διαχειρίσεως τών κρατικών 
δασών* 

«δασικός λειτουργός» περιλαμβάνει πάντα δστις εκάστοτε νο
μίμως εκτελεί καθήκοντα δασικού λειτουργού παρά τω Τμήματι 
Δασών, ώς και πάντα έτερον δν ή αρμοδία αρχή ήθελε διορίσει 
προς άσκησιν τών εξουσιών δι' ών δασικός τις λειτουργός περιβέ
βληται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' 

/<δασική οδός» περιλαμβάνει οιανδήποτε όδόν, άτραπόν, γέφυ
ραν και γεφύριον υπεράνω του οποίου διέρχεται οιαδήποτε δα
σική οδός, ώς και τό στηθαΐον καΐ το τείχισμα πάσης τοιαύτης 
γέφυρας ή γεφυριού, ώς και οιανδήποτε τάφρον, ανάχωμα, αύλα
κα, λιθόστρωτον, όδόν ή τοΐχον υποστηρίξεως, όδοδείκτην εντός 
κρατικού δάσους, γενόμενα έπί τω τέλει διοικήσεως, προστασίας 
κα ι διαχειρίσεως τών δασών και ουχί προς γενικήν χρήσιν του 
κοινού" 
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Εξουσία 
'Υπουργικού 
Συμβουλίου 
•προς κήρυξιν 
Κυρίου 
ή Δευτερεύον
τος Κρατικοί) 
Δάσους. 

Τά Κύρια καΐ 
Δευτερεύοντα 
Κρατικά 
Δάση περι
ουσία της 
Κυβερνήσεως. 
Άπαλλοτρί
ωσις ακινήτων 
ύπότής Κυ
βερνήσεως. 

«δασικόν προϊόν» περιλαμβάνει τά ακόλουθα, οσάκις ταύτα ευ
ρίσκονται εντός, ή αποκομίζονται 'έκ τίνος κρατικού δάσους ή 
Ιδιωτικού δάσους ή περιοχής εκάστοτε τελούσης υπό την κυβερ
νητικήν προστασίαν, έλεγχον και διαχείρισιν δυνάμει των διατά
ξεων του άρθρου 10 : ξυλείαν, κλάδους, φύλλα, άνθη, καρπούς, 
σπόρους, ρίζας, φλοιούς, ξυλάνθρακας, χλόην, φυτά, βρΰα, μύκη
τας, λειχήνας, κολλώδεις ουσίας, έλαια, ρητίνην, πίσσαν, κεδρίαν, 
μέλι, κηρόν, χοΰμον, χώμα, άμμον, χάλικας, λίθους, βράχους, 
ορυκτά καΐ ϋδωρ' 

«δασικόν τηλέφωνον» περιλαμβάνει οίονδήποτε τηλεφωνικόν θά
λαμον, όργανον, ή στύλλον, τηλεφωνικόν σύρμα, ή ραδιοτηλέφω
νον, κεραίαν ή ίστόν έγκαταστηθέντα ή ανεγερθέντα έπί τω τέλει 
διοικήσεως, προστασίας και διαχειρίσεως των δασών και ούχι 
προς γενικήν χρήσιν του κοινού' 

«Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος» σημαίνει οίονδήποτε κρατικόν 
δάσος κηρυχθέν ως Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος έπί τη βάσει του 
διά του παρόντος Νόμου καταργηθέντος Νόμου ή δπερ δυνάμει 
δισττάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ήθελε κηρυχθή ως Δευ
τερεύον Κρατικόν Δάσος' 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντή ν τοΰ Τμήματος Δασών' 
«ζώα» περιλαμβάνει ταύρους, αγελάδας, καμήλους, δνους, αί

γας, άλογα, ήμιόνους, βοοειδή, χοίρους, πρόβατα και τά νεογνά 
αυτών' 

«κροςτικόν δάσος» σημαίνει δάσος ή περιοχήν ήτις δυνάμει δια
τάγματος του 'Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθέντος έπί τη βάσει 
του διά του παρόντος Νόμου καταργηθέντος Νόμου ή συμφώνως 
τω άρθρω 3 έκηρύχθη Κύριον ή Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος' 

«Κύριον Κρατικόν Δάσος» σημαίνει οίονδήποτε κρατικόν δάσος 
κηρυχθέν ώς Κύριον Κρατικόν Δάσος έπί τή βάσει του διά του 
παρόντος Νόμου καταργηθέντος Νόμου ή δπερ δυνάμει διατάγμα
τος τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ήθελε κηρυχθή ώς Κύριον Κρατι
κόν Δάσος' 

«ξυλεία» περιλαμβάνει δένδρα και θάμνους φυομένους, πεσόν
τας ή άποκοπέντας, πρέμνα και οίονδήποτε ξύλον άποκεκομμένον, 
πριωνισμένον, έπεξηργασμένον ή έσκαμμένον δι' οίονδήποτε σκο
πόν* 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργον ύπό τήν αρμοδιότητα οδ
τινος τελεί τό Τμήμα Δασών. 
3 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε διά Διατάγμα

τος αύτοΰ δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
νά κηρύττη οίονδήποτε, έν τω τοιούτω Διατάγματι ειδικώς καθοριζό
μενον, δάσος ή περιοχήν ώς Κύριον ή Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ίνα περιληφθή οιαδήποτε ιδιωτική περιουσία εντός 
τών ορίων Κρατικοΰ τίνος Δάσους ούτω πως κηρυσσομένου, δέον 
δπως τηρήται ή έν τω άρθρω 5 τοΰ παρόντος Νόμου προβλεπομένη 
διαδικασία. 

4 . "Απαντα τά Κρατικά Δάση άνήκουσι κατά κυριότητα εις τό 
Κράτος. 

5. 'Οσάκις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνει σκόπιμον, διά τήν 
καλλιτέραν προστασίαν και διαχείρισιν οιουδήποτε κρατικού δάσους, 
τήν ύπό της Δημοκρατίας απαλλοτρίωση/ οιουδήποτε ακινήτου εν
τός κρατικού τίνος δάσους κειμένου ή γειτνιάζοντος προς τοΰτο, 
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δύναται να προ6ή εις την τοιαύτην απαλλοτρίωσα/ εϊτε κατόπιν συμ
φωνίας μετά τοϋ κυρίου εϊτε αναγκαστικούς συμφώνως ταϊς διατά
ξεσι τοϋ εκάστοτε έν ϊσχύϊ και εις την άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 
ακινήτων δια δημοσίαν ώφέλειαν άφορώντος Νόμου. 

6 . Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται προς το δημόσιον συμ 'Εξουσία 
φέρον δια Διατάγματος αύτου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφη Υπουργικοί) 
μερίδι της Δημοκρατίας να κηρύξη οιονδήποτε ν μ έ Ρ°ζ Κυρίου ^^ρ

1°^ν 
ή Δευτερεύοντος ΚρατικοΟ Δάσους εις δημοσίαν όδόν, ήτις θά ύπό κρατικού 
κείται εις τάς διατάξεις της εκάστοτε έν Ίσχύϊ νομοθεσίας της άφο δάσους είς 
ρώσης εις δημοσίας οδούς. ARA00"™ 

7. Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύνοτται να προβαίνη έν τω δήμο Εξουσία 
σίω συμφέροντι είς παραχωρήσεις, διαθέσεις ή μισθώσεις γαιών, Υπουργικοί) 
δένδρων fi «έτερων ακινήτων έν οίωδήποτε κρατικώ δάσει, δεν εΐναι Σ υ ] ι β ο υ λ ί ο υ 

c
 r , S J , ^ χ « ' ~ < V ' ' Λ Α' ' ~ ■"Ροςπαραχω

δυνατή δέ ή κατοχή η κτήσις οιουδήποτε τίτλου έπι τίνος κρατικού Ρησιν, κ.λ.π., 
δάσους έκτος δυνάμει παραχωρήσεως ή διαθέσεως γενομένης ύπό γαιών εντός 
του Υπουργ ικού Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου, και κρατικών 
υποκείμενης είς τοιούτους δρους ώς τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δ σ σ ω ν· 
ήθελε κρίνει σκόπιμον να έπιδάλη. 

8.—(1) Ό Διευθυντής, ώς και παν ε'τερον επί τούτω ύπό του Δι 'Εξουσία 
ευθυντου προσηκόντως έξουσιοδοτηθέν πρόσωπον, δύναται να έκδί Δ'ευθυντου 
c ^ ,

 Γ ' » < c JLC '  Γ ,  , ,   προς £κδοσιν 
δη συμφωνως προς τας διατάξεις των έπι τη οάσει του παρόντος άδειων καθ
Νόμου γενομένων κανονισμών αδείας καθ' όσον άφορα εις τι κρατι δσονάφορδ 
κόν δάσος, δι' οιονδήποτε σκοπόν δι* δν απαιτείται άδεια δυνάμει είς κρατικά 
τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. Τηρουμένων δέ τών διατάξεων δάση· 
του άρθρου 9 ουδέν δικαίωμα ενασκείται έφ' οιουδήποτε κρατικού 
δάσους, ■ ουδέ κτάται έπ' αύτου, έκτος δυνάμει αδείας εκδοθείσης 
ύπό του Διευθυντού ή του έπι τούτω προσηκόντως έξουσιοδοτηθέντος 
ύπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος άρθρου προσώπου, και 
ύπό τοιούτους δρους ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει σκόπιμον νά 
έπιδάλη. 

(2) Καθ' δσον άφορα είς αδείας δυνάμει του εδαφίου (1) — 
(α) ό Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν εκδόσεως ή μή 

τούτων' 
(δ) αΰται δυνατόν νά έκδοθώσιν είς οιονδήποτε πρόσωπον ή 

πρόσωπα ονομαστικώς ή είς οιανδήποτε ομάδα ή τάξιν προ
σώπων. 

9.—(1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του εναντίου έν Προνόμια 
τώ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης, οί εκάστοτε κάτοικοι έκαστου διαΦυλαττο

ν , Γ . ~ ι ι · > ' " · π> Λ μένα εις τους 
χωρίου έκ των έμφαινομενων έν τω συνημμενω τω παροντι Πινάκι Α κούκους 
δύνανται άνευ αδείας, ' και διά τους Ιδίους αυτών οικιακούς σκο ώρισμένων 
πους και ουχί προς πώλησιν, εντός του καθοριζομένου έν Διατάγ χωρίων, 
μάτι του Υπουργού δημοσιευομένω έν τη έπισήμω έφημερίδι της ΠΙνα^Α· 
Δημοκρατίας άναφορικώς προς εν Μκαστον τοιούτον χωρίον κρατι
κού δάσους ή μέρους αύτου— 

(α) νά συλλέγωσι νεκράν καΐ ξηράν καύσιμον ϋλην ουχί δμως 
και άπηνθρακωμένην τοιαύτην' και 

(6) νά άποκόπτωσι τό υπέρ τό έδαφος μέρος οιουδήποτε είδους 
φυομένου θάμνου καθοριζομένου έν τώ τοιούτω Διατάγματι' 
νοείται δτι έάν καθ' οιονδήποτε χρόνον πεισθή ό 'Υπουργός 
δτι ή αποκοπή οιουδήποτε τών ώς άνω καθοριζομένων θά
μνων, ή ή συλλογή νεκράς καΐ ξηράς καυσίμου ϋλης ύπό 
τών εκάστοτε κατοίκων οιουδήποτε τών ε'ιρημένων χωρίων 
ενδέχεται νά άπολήξη είς καταστροφή ν κρατικού τίνος δά
σους ή οιουδήποτε μέρους αύτου ή είς τήν άπογύμνωσιν αύ
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Ι δ ιωτ ικά 
δάση δυνατόν 
νά τεθώσιν 
υπό κυβερνητι
κόν ελεγχον. 

Καταστολή 
πυρκαΐών 
εντός 
ιδιωτικών 
περιουσιών. 

του έκ τοιούτου θάμνου ή καυσίμου ύλης, ό 'Υπουργός δύ
ναται διά Διατάγματος αύτοΰ δημοσιευομένου εν τη έπισή
μω έφημερίδι της Δημοκρατίας είτε— 

(i) νά απαγόρευση απολύτως την άποκοπήν θάμνων ή 
την συλλογήν νεκράς και ξηράς καυσίμου ϋλης εντός 
τοιαύτης περιοχής του κρατικού δάσους και δια τοι
αύτην χρονικήν περίοδον ώς το Διάταγμα ήθελεν ει
δικώς καθορίσει' ή' 

(ii) νά απαγόρευση την άποκοπήν θάμνων ή την συλλο
γήν νεκράς καΐ ξηράς καυσίμου ϋλης εντός τοιαύτης 
περιοχής του κρατικού δάσους και διά τοιαύτην χρο
νικήν περίοδον ώς το Διάταγμα ήθελεν ειδικώς καθ
ορίσει, έκτος δυνάμει άδειας παρεχομένης ύπό τοΰ 
Διευθυντού καΐ υποκείμενης εις τοιούτους δρους ώς ό 
Διευθυντής ήθελε κρίνει σκόπιμον νά έπιβάλη. 

(2) Πάς εκάστοτε κάτοικος οιουδήποτε τών έν Πίνακι Α καθο
ριζομένων χωρίων όστις— 

(α) αποκόπτει οιονδήποτε μέρος οιουδήποτε είδους θάμνου 
καθοριζομένου ώς άνω ύπό του Διευθυντού, κάτωθι τοΰ εδά
φους φυομένου, ή έκριζοΐ τοιούτον θάμνον* 

(β) πωλεί νεκράν ή ξηράν καύσιμον ΰλην συλλεγεΐσαν, ή θά
μνους άποκοπέντας δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (1)' 

(γ) παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν ύπό τοΰ 'Υπουργού δυνάμει 
της έν έδαφίω (1) επιφυλάξεως, ή τους δρους αδείας εκδο
θείσης ύπό τοΟ Διευθυντού δυνάμει οιουδήποτε τοιούτου 
Διατάγματος, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς της φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

10.— (1) Τη έγκρίσει τοΰ Διευθυντού, ό κύριος παντός δάσους 
δύναται νά θέση τοΰτο ύπό τήν προστασίαν, ελεγχον και διαχείριση/ 
τοΰ Τμήματος Δασών ύπό τοιούτους ορούς ώς ήθελε συμφωνηθή με
ταξύ τοΰ κυρίου και τοΰ Διευθυντού, περιλαμβανομένων έν άλλοις 
όρων άφορώντων είς τήν ύποχρέωσιν προς κάλυψιν τών δαπανών, 
τήν διάρκειαν καΐ τερματισμόν τής τοιαύτης προστασίας, έλεγχου 
και διαχειρίσεως. 

(2) Έφ' δσον οιονδήποτε δάσος ώς έν; έδαφίω (1) τελή ύπό κυ
βερνητικήν προστασίαν, ελεγχον και διάχείρισιν, τοΰτο λογίζεται 
διά τους σκοπούς τής τοιαύτης προστασίας, έλεγχου και διαχειρί
σεως, ώς κρατικόν δάσος, πλην δέ τών άρθρων 4 και 9 άπασαι αί 
διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου και τών δυνάμει τούτου γενομένων 
Κανονισμών αί άφορώσαι είς Κύρια Κρατικά Δάση θά τυγχάνωσιν 
εφαρμογής και επί τοΰ τοιούτου δάσους. 

(3) Πάν δάσος τεθέν ύπό τοΰ κυρίου αύτοΰ ύπό τήν προστασίαν, 
ελεγχον καΐ διάχείρισιν τοΰ Τμήματος Δασών δυνάμει νόμου τινός 
καταργηθέντος ύπό τοΰ παρόντος τοιούτου, λογίζεται τεθέν ύπό τήν 
προστασίαν, ελεγχον και διάχείρισιν τοΰ Τμήματος Δασών δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ύπό τους αυτούς δρους καθ' 
δσον άφορα είς τήν πληρωμήν τών δαπανών και τον τερματισμόν 
τής προστασίας, ελέγχου και διαχειρίσεως, ώς ο'ι συμφωνηθέντες 
μεταξύ τοΰ Διευθυντού και τοΰ κυρίου δτε το τοιοΰτον δάσος τίθεται 
ύπό τοιαύτην προστασίαν, ελεγχον και διάχείρισιν. 

11.—(1) Ό Διευθυντής ή οιοσδήποτε δεόντως ύπ' αύτοΰ επί τούτω 
εξουσιοδοτηθείς Δασικός Λειτουργός, οσάκις κρίνει τοΰτο άναγ
καΐον διά τήν προστασίαν κρατικού τίνος δάσους δύναται, έν τη ενα
σκήσει τής διακριτικής αύτοΰ εξουσίας, χωρίς προηγουμένως νά 
άπευθυνθή προς τον κύριον ή τους κυρίους ιδιωτικής ιδιοκτησίας, νά 
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καταπολέμηση και καταστείλη οιανδήποτε πυρκαϊάν, ήτις ήθελεν 
έκραγή έν οιαδήποτε: ϊδιοτική περιουσία, έκθέτουσαν εϊς κίνδυνον τό 
τοιούτον κρατικόν δάσος. 

(2) Έν τοιαύτη περιπτώσει υ Διευθυντής ειδοποιεί τό ταχύτερον 
τον κύριον ή τους κυρίους της τοιαύτης ιδιοκτησίας και, έάν ή τοιαύ
τη πυρκαϊά ώφείλετο εις άμέ?^ειαν του τοιούτου κυρίου ή κυρίων ή 
οιωνδήποτε υπηρετών ή αντιπροσώπων αυτών δύναται νά απαίτηση 
παρ' αυτών όλόκληρον ή\ μέρος της γενομένης δαπάνης προς κατα
στολήν ή καταπολέμησιν της τοιαύτης πυρκαϊάς τό όποιον οδτοι 
υποχρεούνται δπως καταδάλωσι. 

Νοείται δτι έάν ή τοιαύτη πυρκαϊά δεν ώφείλετο εις οιανδήποτε άμέ
λειαν ώς ανωτέρω, ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά του κυ
ρίου ή τών κυρίων της τοιαύτης ιδιοκτησίας μέρος της γενομένης 
δαπάνης, άφου λάβη υπ' δψιν τήν άξίαν της ιδιωτικής περιουσίας 
και τήν ώφέλειαν ην οδτοι έξησφάλισαν δια της καταστολής ή κατα
πολεμήσεως της τοιαύτης πυρκαϊάς. 

12. 'Οσάκις τοΰτα ενδείκνυται έν τω δημοσίω συμφέροντι, τό "Ελεγχος 
Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται διά Διατάγματος αύτου δημοσιευ υλοτομίας, 
ομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας νά απαγόρευση ή 
ρύθμιση τήν έκκοπήν, έκρίζωσιν, άποκοπήν, μετατροπήν εις ξυλείαν, 
και τήν μεταφοράν οιουδήποτε τών ακολούθων δένδρων, έκτος έάν 
τοιούτον τι διενεργήται δυνάμει αδείας του Διευθυντού : 

Πεύκων, κυπαρίσσων, κέδρων, πλατάνων, ευκαλύπτων, δρυών, 
λευκών : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω ούτω δημοσιευόμενα) Διατάγματι δύ
ναται νά άπαγορεύη τήν κλάδευσιν ή κοπήν τών πλαγίων κλάδων 
οιουδήποτε δένδρου, τήν γενομένην διά σκοπούς συντηρήσεως τών 
δένδρων. 

13.—(1) Πάς δστις άνευ δικαιώματος έν οίωδήποτε κρατικώ δά 'Αδικήματα, 
σε ι— 

(α) άνάπτει πυρ έν τω τοιούτω δάσει, ή είς άπόστασιν ήμίσεος 
μιλίου άπό της παρυφής αύτου' 

(β) καταλείπει άσδεστον πυρ άναφθέν έν αύτω, f) είς άπόστα
σιν ήμίσεος μιλίου άπό της παρυφής αύτου" 

(γ) προκαλεί πυρκαϊάν συνεπεία της αλόγιστου ή αμελούς 
χρήσεως σιγαρέττου ή άλλης εύφλεκτου ύλης ή της μή λή
ψεως τών αναγκαίων προφυλάξεων έν σχέσει προς ταύτα, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό εν έτος, ή εις χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή ε'ις άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης : 

Νοείται δτι αϊ διατάξεις τής παραγράφου (α) του παρόντος εδα
φίου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής έπι— 

(i) προσώπου άνάπτοντος πυρ έν τω τοιούτω δάσει ή είς άπό
στασιν ήμίσεος μιλίου άπό τής παρυφής αύτοΟ τη προηγου
μένη εγγράφω συναινέσει δασικού λειτουργού' ή 

(ii) κατόχου οικίας κειμένης εντός του τοιούτου δάσους ή είς 
άπόστασιν ήμίσεος μιλίου άπό τής παρυφής αύτου, δστις 
άνάπτει πυρ έν τή τοιαύτη οικία διά τους ιδίους αύτου οι
κιακούς σκοπούς. 

(2) Πας δστις, μή άλλως εξουσιοδοτηθείς δυνάμει τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτου γενομένων Κοα/ονισμών, 
και άνευ άδειας παρασχεθείσης αύτω ύπό του Διευθυντού ή έτερου 
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ίΐτιί τούτω έξουσιοδοτηθέντυς ύπό Ίου Διευθυντού προσώπου, έν οί
ωδήποτε κρατικώ δάσει— 

(α) έκχερσοΐ, εκσκάπτει, καλλιεργεί, σπείρει, τέμνει ή ανασκά
πτει οιανδήποτε έν αύτω κειμένην γαΐαν δι' οιονδήποτε 
σκοπόν" 

(S) ύλοτομεΐ, αποκόπτει, έκριζοΐ, χαράσσει, ή καθ' οιονδήποτε 
τρόπον καταστρέφει ή προκαλεί ζημίαν εις οιονδήποτε δέν
δρον, χαμόδενδρον ή θάμνον' 

(γ) εμβολιάζει ή περιποιείται οιονδήποτε δένδρον ή θάμνον" 
(δ) εξάγει, συλλέγει ή απομακρύνει οιονδήποτε δασικόν 

προϊόν" 
(ε) επιτρέπει τήν διέλευσιν ζώων ή βόσκει ταύτα, ή δέν παρεμτ 

ποδίζει τήν διέλευσιν ή βοσκήν ζώων έν αύτω' 
(στ) ανεγείρει οιανδήποτε οίκοδομήν, στάνην, κλίβανον, άμβυκα, 

διαφήμισιν ή άφίσαν ή οιονδήποτε έτερον κατασκεύασμα' 
(ζ) εκσκάπτει φρέαρ, ανοίγει αύλακας ϋδατος, τοποθετεί σωλή

νας, κατασκευάζει ύδατοφράκτας, ανεγείρει ύδατοδεξαμε
νάς, διοχετεύει ή άλλως πως χρησιμοποιεί οιονδήποτε έν 
αύτω ύδωρ, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον τους εννέα μήνας, ή ε'ις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς έβδομήκοντα πέντε λίρας, ή 
εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοι
αύτης. 

(3) Πάς δστις έν οίωδήποτε κρατικώ δάσει— 
(α) εκουσίως άφαιρεΐ, παραποιεί ή παραβλάπτει οιονδήποτε 

όρόσημον ή τοπογραφικόν σήμα γενύμενον ή άνεγερθέν ύπό 
τοΰ Διευθυντού ή κατόπιν οδηγιών αύτου" 

(β) πλαστογραφεί έπι ξυλείας ή δασικών προϊόντων σήμα χρη
σιμοποιούμενων ύπό δασικών λειτουργών ίνα καταφαίνηται 
δτι ταύτα άνήκουσιν εις τήν Δημοκρατίαν, ή δτι δύνανται 
νομίμως να άποκοπώσιν ή μεταφερθώσιν, ή δτι ταύτα έταξι
νομήθησαν ύπό δασικού τίνος λειτουργού" 

• (γ) πλαστογραφεί "> εκδίδει, άνευ της δεούσης προς τοϋτο εξου
σιοδοτήσεως, οιανδήποτε άδειαν δια τήν άποκοπήν, μεταφο
ράν ή πώλησιν ξυλείας ή δασικού τίνος προϊόντος' 

(δ) άλλοιοΐ, εξαλείφει ή παραποιεί οιανδήποτε σφραγίδα, ση
μεΐον, άδειαν ή σήμα χρησιμοποιούμενο1; ή εκδοθέν ύπό του 
Τμήματος Δασών, ή κατ' εξουσιοδότησα/ του παρόντος Νό
μου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών' 

(ε) παραβλάπτει, αποκόπτει, καταστρέφει ή επάγει οιανδήποτε 
ζημίαν εις δασικόν τι τηλέφωνον" 

(στ) παρεμποδίζει, καταστρέφει, παρακωλύει ή επάγει οιανδή
ποτε ζημίαν εις δασικήν όδόν" 

(ζ) επεμβαίνει, κατέχει, καταστρέφει ή επάγει οιανδήποτε ζημί
αν εις δασικήν οίκοδομήν" 

(η) ρίπτει, εναποθέτει ή συσσωρεύει άπορρίματα, 
εΐναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 
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14.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να έκδίδη Κανονισμοί. 
Κανονισμούς δι* απαντάς ή τινας των ακολούθων σκοπών, ήτοι— 

(α) την ρύθμισιν της αποκοπής, συλλογής, λήψεως, εξαγωγής, 
μεταποιήσεως καΐ μεταφοράς δασικού τίνος προϊόντος, ή 
οιουδήποτε ειδικώς καθωρισμένου είδους δασικού προϊόντος 
έξ οιουδήποτε κρατικού δάσους' 

(β) τήν δι ' εκδόσεως άδειων ή άλλως πως ρύθμισιν τής μεταφο

ράς ξυλείας, ή έτερου δασικού προϊόντος άποκοπέντος ή συλ

λεγέντος έξ οιουδήποτε μέρους τής Δημοκρατίας' 
(γ ) τόν καθορισμόν τοΰ τρόπου υποβολής αιτήσεων διά τήν πα

ροχήν αδείας 6οσκήσεως ζώων έν οίωδήποτε κρατικώ δάσει. 
συλλογής και λήψεως δασικών προϊόντων εκ τίνος κρατικού 
δάσους και πωλήσεως τοιούτων προϊόντων, ώς καΐ τόν καθο
ρισμόν τών προσώπων εις άτινα υποβάλλονται τοιαΰται αιτή
σεις' 

(δ) τόν καθορισμόν τών διά τήν παροχήν οιασδήποτε αδείας κα
ταβλητέων τελών' 

(ε) τήν ύπό κατόχων αδειών ύποχρέωσιν προς τήρησιν βιβλίων, 
άπόδοσιν εκθέσεων και λογαριασμών και ύποβολήν τών βι
βλίων προς επιθεώρησα/' 

(στ) τόν τερματισμόν, άνάκλησιν καΐ κατάσχεσιν αδειών' 
(ζ) τήν εις κατηγορίας κατάταξιν τών Κυρίων Κρατικών Δασών 

ή οιουδήποτε μέρους αυτών, καΐ τους σκοπούς δι* ους ταύτα 
δύνανται νά χρησιμοποιώντας ώς και τήν ρύθμισιν τοΰ τρό
που προστασίας και διαχειρίσεως αυτών* 

(η) τήν εις κατηγορίας κατάταξιν τών Δευτερευόντων Κρατικών 
Δασών ή οιουδήποτε μέρους αυτών, και τους σκοπούς δι' ους 
ταύτα δύνανται νά χρησιμοποιώντας τήν άνάθεσιν του έλεγ
χου και διαχειρίσεως τοιούτων δασών ή οιουδήποτε μέρους 
αυτών εις τίνα τοπικήν αρχήν, τόν τρόπον τής ύπό τοιαύτης 
αρχής ένασκήσεως τοιούτου ελέγχου και διαχειρίσεως, ώς 
και τήν παροχήν εξουσίας εις οιανδήποτε τοιαύτην αρχήν 
δπως έν αναφορά προς τοιαύτα δάση έκδίδη Κανονισμούς και 
έπιβάλλη τήν πληρωμήν τελών' 

(θ) τήν καθίδρυσιν ταμείου ή ταμείων ύπό τήν διοίκησιν τοΰ Δι
ευθυντού, ώς και τους σκοπούς δι ' οΰς χρήματα έκ τοιούτων 
ταμείων δύνανται νά χρησιμοποιώντας 

( ι ) τήν άπαγόρευσιν τής κατοχής, πωλήσεως ή εξαγωγής οιου
δήποτε δασικού προϊόντος ή ειδικώς καθοριζομένου είδους 
δασικού προϊόντος ή ξυλείας, ύπό παντός ετέρου προσώπου 
πλην τών κατόχων άδειας παρασχεθείσης δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, 
ή πλην τών έν Κανονισμοΐς καθοριζομένων προσώπων ή κατη
γοριών προσώπων' 

( ια) τήν κατάσχεσιν και κατακράτησιν οιουδήποτε δασικού προ
ϊόντος ή ξυλείας ληφθείσης, πωληθείσης ή κατεχόμενης κατά 
παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου, ή τών δυνάμει τούτου γενο
μένων Κανονισμών, ή απάντων τών εργαλείων, μηχανοκινή
των έλκυστήρων, μηχανημάτων, σωλήνων, οργάνων, ή οργά
νων σημάνσεως, οχημάτων ή ζώων χρησιμοποιηθέντων διά 
τήν διάπραξιν οιουδήποτε αδικήματος κατά παράβασιν τοΰ 
παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονι
σμών, ώς και τήν τύχην τών ούτω κατασχομένων πραγμά
των' 
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(ιβ) τήν άπαγόρευσιν ή ρύθμισιν της σημάνσεως ξυλείας καΐ την 
κατασκευήν, χρήσιν κα ι κατοχήν έπί τούτω χρησιμοποιου
μένων οργάνων* 

( ιγ ) την άπαγόρευσιν ή ρύθμισιν της ανεγέρσεως, χρήσεως ή λει
τουργίας πριονιστηρίου ή ετέρας βιομηχανίας εκμεταλλεύ
σεως δασών, ή οιωνδήποτε δια καύσεως ξύλων λειτουργου
σών ατμομηχανών, κλιβάνων, αποστακτήρων, ή κλιβάνων 
χρησιμοποιουμένων δια την κατασκευήν ή παραγωγήν τού
βλων, κεράμων, άσβεστου, γύψου, κονίας, ούμβρίνης γης, 
ξυλανθράκων, κόμμεως, ρητίνης, τερεβινθίνης, πίσσης, κατρά
μεως ή έτερων προϊόντων' 

(ιδ) τήν άπαγόρευσιν οίασδήποτε πράξεως δυναμένης να προκα
λέση βλάβην είς οιονδήποτε δασικόν προϊόν εις οιονδήποτε 
Κύριον ή Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος' 

(ιε) τον καθορισμόν έντυπων χρησιμοποιουμένων δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών' 

(ιστ) τήν ρύθμισιν ή πρόνοιαν ανεγέρσεως και συντηρήσεως τών 
αναγκαίων δια τήν προσήκουσαν όροθεσίαν οιουδήποτε κρα
τικού δάσους ή μέρους αύτοΰ ορόσημων ή τοπογραφικών ση
μάτων' 

(ιζ) τήν κατάσχεσιν τών έξευρισκομένων είς οιονδήποτε κρατικόν 
δάσος περιπλανωμένων ζώων, και τήν φύλαξιν αυτών εις τίνα 
περίβολον, τήν περίοδον τοιαύτης φυλάξεως αυτών, τα ύπό 
τών ιδιοκτητών αυτών πληρωτέα έξοδα και τέλη, τήν περί
οδον καθ' ην ό ιδιοκτήτης δύναται να απαίτηση τα τοιαύτα 
ζώα, και τον τρόπον διαθέσεως αυτών οσάκις ό ιδιοκτήτης 
παραλείπει να καταβάλη τα καθωρισμένα έξοδα και τέλη, 
ή οσάκις δεν άξιο ι τήν άπόδοσιν αυτών" 

(ιη) τήν άπαγόρευσιν ή ρύθμισιν της χρήσεως οιασδήποτε δασι
κής όδου και τόν καθορισμόν του τύπου, μεγέθους καΐ βά
ρους τών οχημάτων άτινα δύνανται νά ποιώνται χρήσιν ταύ
της' 

(ιθ) τήν άπαγόρευσιν ή ρύθμισιν της χρήσεως οιουδήποτε δασικού 
τηλεφώνου, και τόν καθορισμόν τών πληρωτέων δια τοιαύτην 
χρήσιν δικαιωμάτων' 

(κ) τήν ρύθμισιν παντός θέματος άφορώντος είς τήν έκμίσθωσιν 
δασικής γης* 

(κα) τήν καλλιτέραν έν γένει έκπλήρωσιν τών σκοπών του παρόν
τος Νόμου. 

(2) ΟΊ δυνάμει του παρόντος Νόμου γενόμενοι Κανονισμοί δύναν
τα ι νά προνοώσι τήν έπιβολήν ποινών δια πασαν παράβασιν αυτών' αί 
τοιαύται ποιναί είναι φυλάκισις διά διάστημα μή υπερβαίνον τό έ

χ
ν 

έ"τος ή χρηματική ποινή μή υπερβαίνουσα τάς εκατόν λίρας ή άμφό
τεραι αί τοιαύται ποιναί. 

(3) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τή βάσει του παρόντος άρθρου κα
τατίθενται είς τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθή υπ' αυτής κα ι τίθενται έν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 
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1 5 . Ε1ς πάσαν ποινικήν δίωξιν άσκουμένην δια παράβασιν οίασδή Βάρος άπο
ττοτε των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δυνάμει τού &ε(ξεως. 
του γενομένου Κανονισμού, το βάρος της αποδείξεως δτι δασικόν τι 
προϊόν δεν ελήφθη κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε 
τοιούτου Κανονισμού, φέρει τό πρόσο^πον εις την κατοχήν οδτινος 
εξευρίσκεται τό τοιούτον προϊόν. 

16 . Πας δστις επιτίθεται εναντίον, ή παρακωλύει δασικόν λειτουρ Έπίθεσις 
γόν ή άστυνομικόν ή έτερον πρόσωπον προσδραμόντα εις βοήθειαν εναντίον 
αύτοΰ, εν τη εκτελέσει οιουδήποτε καθήκοντος δυνάμει τοΰ παρόντος λ

α(ϊ[ο"ν~νΑ 
Νόμου, εΐναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης ύπό αστυνομικών 
κείται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τό εν έτος, ή εις ήπαρακώλυ
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφο σιςτούτων, 
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

1.7.—(1) Έ ν περιπτώσει εκρήξεως πυρκαϊάς εντός ή πλησίον κρα Έπίταξις 
τικοΰ τίνος δάσους οιοσδήποτε δασικός λειτουργός, αστυνομικός, πρό υπηρεσιών 
εδρος χωριτικής αρχής ή άγροφύλαξ δύναται νά απαίτηση εκ παντός πΡ°ζκατά· 
άρρενος ηλικίας δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών, κατοικοΰντος ή εργα
ζομένου εις άκτΐνα είκοσι μιλίων άπό τού σημείου εις δ εξερράγη ή 
πυρκαϊά, δπως συνδράμ'η εις τήν κατάσβεσιν του πυρός. 

(2) "Απαντα τά πρόσωπα άτινα ανταποκρινόμενα εις τήν συμφώ
νως τω έδαφίω (1) γενομένην αύτοΐς έκκλησιν παρέχουσι τήν άπαι
τουμένην εξ αυτών βοήθειοτν, αμείβονται διά των κρατούντων εις τήν 
περιοχήν τήν γειτνιάζουσαν της εκρήξεως της πυρκαϊας μισθών τών 
καταβαλλομένων διά χειρωνακτικήν τίνα έργασίαν. 

(3) Πας δστις, άνευ επαρκούς δικαιολογίας, τό βάρος αποδείξεως 
της οποίας κείται έπ ' αύτοΰ, δεν συμμορφοΰται προς έ'κκλησιν γενο
μένην συμφώνως τω έδαφίω (1) ύπό τίνος δασικού λειτουργού, αστυ
νομικού, προέδρου χωριτικής αρχής ή άγροφύλακος , είναι ένοχος αδι
κήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μή 
υπερβαίνον τάς είκοσι πέντε λίρας. 

1 8 . Επιπροσθέτως οιασδήποτε ποινής επιβληθείσης δι' αδίκημα τι Παρεπόμεναι 
διαπραχθέν κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή κοινού. 
δι' οιανδήποτε παράβασιν Κανονισμού δυνάμει τούτου γενομένου, τό 
Δικαστήριον καταδικάζει τον κατηγορούμενον όπως καταβάλη τω Δι
ευθυντή αποζημιώσεις διά τάς ώς εκ τής διαπράξεως τοΰ αδικήματος 
προκληθείσας είς οιονδήποτε κρατικόν δάσος ζημίας, δύναται δε ω
σαύτως νά διάταξη τήν κατάσχεσιν παντός ζώου, ή δασικού προϊόν
τος, άναφορικώς προς δ διεπράχθη τό αδίκημα, ή παντός εργαλείου, 
μηχανοκινήτου έλκυστήρος, μηχανήματος, σωλήνος, οχήματος, οργά
νου, ή οργάνου σημάνσεως άναφορικώς προς δ, ή μέσω τοΰ οποίου, 
διεπράχθη τό τοιούτο αδίκημα. 

19.—(1) 'Οσάκις υφίσταται εύλογος υποψία εναντίον προσώπου τι Εξουσία 
νύς δτι διέπραξεν αδίκημα τι άναφορικώς προς οιονδήποτε κρατικόν Διευθυντού 
δάσος κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου π ρ ό ς σ υ ^ ι δ σ 

• ι>- - r Α Γ> '" i c ' « > .<■ σμόναδικη-

γενομενων Κανονισμών, ο Διευθυντής ή ό δεόντως υπο τούτου έξουσι μά\.ων 
οδοτηθείς Δασικός Λειτουργός δύναται νά συμβιβάση τό αδίκημα απο
δεχόμενος πληρωμήν ύπό τοΰ προσώπου τούτου, ποσοΰ μή υπερβαί
νοντος τήν διά τό αδίκημα καθωρισμένην άνωτάτην χρηματικήν 
ποινήν. 

(2) Αϊ διατάξεις τοΰ περί Συμβιβασμού 'Αδικημάτων Νόμου τυγ Κεφ. 152. 
χάνουσιν εφαρμογής, τηρουμένων τών αναλογιών, επί παντός αδική
ματος συμβιβαζομένου δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) ύπό τοΰ Διευθυντοΰ 
ή τοΰ δεόντως ύπ' αύτοΰ εξουσιοδοτημένου δασικού λειτουργοΰ, ώς 
εάν τό τοιούτον αδίκημα συνεβιβάζετο δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
ώς άνω Νόμου. 
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Ό Νόμος &έν 
επηρεάζει : 
μεταλλευτικάς 
μισθώσεις 
καΐ άδε(ας, 
άδειας otKO
δομών καΐ 
ώρισμένας 
συμφωνίας. 

Χρηματικόν 
ποσόν, κ.λ.π., 
οίουδήποτε 
ταμείου δια
χειριζομένου 
ύπό τοΰ 
Έπαρχου 
περιέρχεται 
εις τό πάγιον 
ταμεΐον της 
Δημοκρατίας. 
Κατάργησις 
Νόμου. 
Κεφ. 60. 

20 . Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω— 
(α) εφάπτεται της εξουσίας τοΰ αρμοδίου οργάνου της Δημο

κρατίας προς μίσθωσιν ή χορήγησιν άδειων εντός ή έπι κρα
τικού τίνος δάσους δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε έν 
ίσχύϊ Νόμου, του άφορώντος εις τά μεταλλεία, νοουμένου 
δτι— 

(i) μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Διευθυντού τό 
ως άνω άρμόδιον όργανον κρίνει δτι ενδείκνυται έν τω 
δημοσίω συμφέροντι ή τοιαύτη μίσθωσις ή χορήγησις 
αδείας εντός ή έπι Κυρίου τινός ή Δευτερεύοντος Κρα
τικού Δάσους" 

(ϋ) ό κάτοχος ερευνητικής αδείας λατομικής ή μεταλλευτι
κής μισθώσεως εντός ή έπι κρατικού τίνος δάσους ή 
μέρους αυτού, θά καταβάλλη τοιαύτας αποζημιώσεις 
τή Δημοκρατία ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή έν τω 
τρόπω τω καθοριζομένω εν άρθρω 17 τοΰ περί Μεταλ
λείων και Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270. 

(β) επηρεάζει τό έγκυρον— 
(i) οιασδήποτε μισθώσεως ή αδείας χορηγηθείσης ύπό του 

αρμοδίου οργάνου της Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άφορώντι είς τά μεταλλεία Νόμω' 

(ii) οιασδήποτε μισθώσεως οιασδήποτε περιοχής εντός κρα
τικού τίνος δάσους νομίμως χορηγηθείσης ύπό ή έκ 
μέρους τοΰ αρμοδίου οργάνου τής Δημοκρατίας' 

(iii) οιασδήποτε συμφωνίας νομίμως συναφθείσης ύπό ή έκ 
μέρους τής Δημοκρατίας μεθ' οιουδήποτε προσώπου 
έπι τω τέλει δπως ρυθμισθή ή ύπό τοΰ προσώπου τού
του βόσκησις ζώων έν οίωδήποτε κρατικω δάσει, ή 
άπαγορευθή αυτή. 

2 1 . Παν χρηματικόν ποσόν δπερ κατά την ήμέραν ενάρξεως ισχύος 
τοΰ παρόντος Νόμου είναι κατατεθειμένον παρ' οίωδήποτε ταμείω, τε
λοΰντι ύπό τον έλεγχον τοΰ Έπαρχου έπι τή βάσει τοΰ διά τοΰ παρόν
τος Νόμου καταργηθέντος Νόμου, ώς και παν έΌοδον οιουδήποτε τοι
ούτου ταμείου περιέρχεται από τής ημερομηνίας ταύτης είς τό πάγιον 
ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 

22. Ό περί Δασών Νόμος καταργείτα ι διά τοΰ παρόντος Νόμου. 

Π1ΝΑΞ Α 
("Αρθρον 9 (1) ) 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ Χ Ω Ρ Ι Α ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΩΣΙ ΝΕΚΡΑΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝ Κ Α Υ Σ Ι 
ΜΟΝ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΤΩΣΙ ΤΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΡΟΣ ΟΙΟΥ

ΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΥΟΜΕΝΟΥ ΘΑΜΝΟΥ. 

Χ Ω Ρ Ι Α ΤΗΣ Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
"Αρδανα Μαλούντα 
"Αρτεμη Μάνδρες 
"Αγιος Χαρίτων Φλαμοΰδι 
"Αγιος Νικόλαος Πλατάνι 
Δαυλός Πλατανισσός 
Γοΰφες Τρυπημένη 
Κορνόκηπος 
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ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ 

Άγίρτα 
Άγριδάκι 
'Αγία Ειρήνη 
"Αγιος 'Αμβρόσιος 
Πελλαπαΐ'ς 
Δίκωμο, Κάτω 
Δίκωμο, Πάνω 
Διόριος 
Καλογραία 
Κάρμι 
Καρπασία 
Κιόμουρτζιου 
Χάρτσια 

Ι Α ς Κ Υ Ρ Ή Ν Ε Ι Α ς 
Κλειχίνη 
Κορμακίτης 
Κουτσοβέντης 
Κρηνί 
Λάρνακα της ΛαπήθοΌ 
Λιβερά 
Παλαιόσοφος 
Φτέρυχα 
Πιλέρι 
Σύσκληττος 
Συγχαρί 
Βασίλεια 
Βουνό 

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Άγγλισίδες, Κάτω Μεννόγια 
Άγγλισίδες, Πάνω Βαδατσινιά 

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 
Άκρούντα 
'Αμίαντος, Κάτω 
Άπσιοϋ, 
Άρμενοχώριν 
"Αγιος Δημήτριος 
"Αγιος Μάμας 
Διερώνα 
Καμινάρια 
Καπηλιό 
Κελλάκιν 
Χανδριά 
Κυπερούντα 
Λεμύθου 
Λουβαράς 
Μαθηκολώνη 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μονιάτης 
Παλαιόμυλος 
Πελένδρια 
Περαπεδι 
Φοινι 
Φοινικάρια 
Πλάτρες, Κάτω 
Πλάτρες, Πάνω 
Πραστειόν 
Πρόδρομος 
Σανίδα 
Τριμίκλινη 
Τρεις 'Ελιές 
Γεράσα 

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Σ 
Άγρολάδου 
Άλεύκα 
'Αληθινού 
Άμαδιές 
Άμπελικου 
'Αγία ΕΙρήνη 
'Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 
"Αγιον Γεωργοΰδιν 

"Αγιος Έττιφάνιος 
"Αγιος Έπιφάνιος (Σολέας) 
"Αγιος Θεόδωρος (Σολέας) 
"Αγιος Θεόδωρος (Τυλληρίας) 
"Αγιος Γεώργιος Καυκάλου 
Τσακίοτρα 
Έλιόφωτες 
Εύρύχου 
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Γαλάτα 
Γαλήνη 
Κακοπετριά 
Καλιάνα 
Καλόν Χωρίον 
Καλοπαναγιώτης 
Καλυβάκια 
Κάμπος 
Καννάδια 
Καπέδες 
Κάτω Μονή 
Καλερή 
Κόκκινα 
Κοράκου 
Κούρδαλι 
Λαγουδέρα 
Λαζάνια 
Λειβάδια 
Λουτρός 
Λυθροδόντας 
Μάνδρες 
Μαθιάτης 
Μιλικουρι 

Μιτσερό 
Μουτουλλάς 
Νικητάρι 
Νΐκος 
Παχύ "Αμμος 
Πεδουλάς 
Πηγένια 
Πλατανιστάσα 
Πολύστυιτος 
Πύργος, Πάνω 
Σαράντ ι 
Σελάϊν τ' "Am 
Σ ελέμανι 
Σίνα 'Όρος 
Σπήλια 
Τεμβριά 
Βαρίσια 
Βιζακιά 
Βροδίσια 
Ξερόδουνος 
Ξυλιάτος 
Γερακιές 

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 
Άναδιου 
Άνδρολίκου 
Άρκάτα 
Άρμίνου 
'Αράδες, Κάτω 
Άρόδες, Πάνω 
Άσπρογιά 
'Αγία Μαρ[να 
"Αγιος Ιωάννης 
"Αγιος Μερκούριος 
"Αγιος Νικόλαος 
Δρούσια 
"Ι νια 
' 1 στιντζό 
Κανναδιου 
Κάθηκας 
Κινούσα 
Κρήτου Μαρόττου 
Λειβάδι 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 
Λυσώ 
Μαγούντα 
Μαγούντα "Εσω 
Μαλούντα 
Μαμούνταλι 
Μελάτια 
Μελάνδρα 
Νέον Χωρίον 
Νέα Λήμματα 
Παναγιά, Πάνω 
Πέγια 
Φιλούσα 
Φοίτη 
Πωμός 
Πραιτώρι 
Σαραμά 
Βρέτσια 
Γιαλιά, Πάνω 
Ζαχαρία 


