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Ο περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων (Τροποποιητικός) Νόμος ίου 1989 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 191 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1; Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Οπωρο

φόρων Δένδρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων Νόμους (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο (Ι) του άρθρου 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(ΐ) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λήξη «τρόπο» (δεύτερη 
γραμμή) της φράσης «ή μεταφέρεται από την τοποθεσία 
εκκοπής στον τελικό προορισμό»· 

(Π) με την αντικατάσταση των δύο τελειών στο τέλος της έκτης 
γραμμής με κόμμα· και 

(iii) με την προσθήκη στο τέλος της έκτης γραμμής της ακόλουθης 
φράσης «εξαιρουμένης της άδειας μεταφοράς η οποία θα διαρκεί 
για δέκα ημέρες από της ημερομηνίας έκδοσης της». 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Το εδάφιο (Ι) του άρθρου 7 τροποποιείται: 

(i) Με την προσθήκη μετά τις παραγράφους (α) και (β) της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

{<(Υ) Π μεταφέρει την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινι

κιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου,»· 
(ii) με τη διαγραφή της λέξης «ή» αμέσως μετά τη λέξη 

«εκρίζωσης» (έβδομη γραμμή) και την αντικατάσταση της 
με κόμμα και 

(iii) με την προσθήκη των λέξεων «ή μεταφοράς» μετά τη λέξη 
«καταστροφής» (όγδοη γραμμή), 

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 τροποποιείται με την προσθήκη, 
μετά τις παραγράφους (α) και (β), της ακόλουθης νέας παρα

γράφου (γ): 
«(γ) μεταφέρει ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή 

άλλου οπωροφόρου δένδρου.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 63. 
102 του Ι*»Κ7. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3Α 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
Νόμου. 


