
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

   14 του 1967 

49 του 1987 

44 του 1991 

27(Ι) του 1999 

78Α(Ι) του 2003 

34(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Δασών Νόμους του 1967 μέχρι 2005 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δασών Νόμοι του 

1967 μέχρι 2010. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο:  

  

  « 
  

 

 

 

 

Δεύτερος 

 Πίνακας. 

(1)(α) Ο Διευθυντής εκδίδει άδεια, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, 

αναφορικά με τις ακόλουθες εργασίες που 

αφορούν τα δέντρα που περιλαμβάνονται 

στο Δεύτερο Πίνακα: 

 (i) Την εκκοπή, εκρίζωση, αποκοπή, 

μετατροπή σε ξυλεία και τη μεταφορά 

δέντρων· 

  (ii) την αποκοπή κλάδου ο οποίος 

εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο 

μέτρων (2 μ.) από το έδαφος και έχει 

διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη 
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των είκοσι πέντε εκατοστομέτρων (25 

εκ.)· ή και 

  (iii) τη διάνοιξη αυλακιού βάθους 

μεγαλύτερου των τριάντα 

εκατοστομέτρων (30 εκ.) σε απόσταση 

μικρότερη των εκατόν πενήντα 

εκατοστομέτρων (150 εκ.) από την 

περίμετρο του κορμού: 

   

           Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται 

να θέσει όρους για τον τρόπο και 

χρόνο της εκτέλεσης των εργασιών 

που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (ii) και (iii) της 

παρούσας παραγράφου: 

   

           Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις 

των υποπαραγράφων (ii) και (iii) 

εφαρμόζονται μόνο σε δέντρα που 

έχουν διάμετρο κορμού πάνω από 

πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.), η 

οποία διάμετρος μετριέται σε ύψος 

ενός μέτρου (1 μ.) από το έδαφος: 

   

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από 

τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) 

εξαιρούνται: 

   

  (α) οι ευκάλυπτοι (όλα τα είδη του 

γένους Eucalyptus), όταν 

αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η 

καρατόμησή τους γίνεται στα 

πλαίσια φροντίδας ή 
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ανανέωσης του δέντρου· και 

   

  (β) οι εργασίες του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων που 

αφορούν το κλάδεμα δέντρων 

που αποδεδειγμένα εμποδίζουν 

την ορατότητα των οδηγών 

καλύπτοντας φώτα τροχαίας, 

οδικές πινακίδες ή και 

διαβάσεις πεζών. 

  

   
 

(β) Ο κάτοχος της άδειας, που εκδίδεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1), πρέπει να τη φέρει μαζί 

του κατά τη διάρκεια των εργασιών, για τις 

οποίες εκδόθηκε η άδεια.»· 

   

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: 

   

  (i) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε 

παράγραφο (α) και την αντικατάσταση της φράσης «πιο 

πάνω αναφερόμενες» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 

φράση «αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1)»· και 

   

  (ii) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

   

  «(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο, χωρίς τη δυνάμει του 

εδαφίου (1) εκδιδόμενη άδεια, προβαίνει σε 

οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στις 

υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) πράξεις ή παραβαίνει ή παραλείπει 

να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της πιο 
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πάνω αναφερόμενης άδειας, είναι ένοχο αδικήματος 

και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 

φυλάκιση για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τον 

ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) ή και στις δύο 

αυτές ποινές.».   

 
 
Αρ. Φακ.:23.02.048.035-2007  
 
ΓΠ/ΜΑΤ 
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