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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί

14 του 1967 με τους περί Δασών Νόμους του 1967 μέχρι 2010 (που στο εξής
49 του 1987 θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και
44 του 1991 ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δασών Νόμοι
27(Ι) του 1999 του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2010.
78Α(Ι) του 2003
34(Ι) του 2005
33(Ι) του 2010.

Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του βασικού

άρθρου 12 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με
αντικατάσταση
του άρθρου 12.

«Άδεια για

12.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει άδεια και θέτει

εκτέλεση

σχετικούς όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του

συγκεκριμέν

παρόντος

ων

εκδίδονται δυνάμει αυτού, αναφορικά με τις

εργασιών.

ακόλουθες εργασίες, οι οποίες αφορούν τα είδη

Νόμου

και

των

κανονισμών

που
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δέντρων και θάμνων που περιλαμβάνονται στον
Πίνακας Β.

Πίνακα Β και ευρίσκονται σε οποιαδήποτε γη εκτός
του κρατικού δάσους:

(α)

Την υλοτομία, την εκρίζωση, την
αποκοπή της κορυφής του κορμού,
τη μετατροπή σε ξυλεία και τη
μεταφορά-

(i)

των

ειδών

δέντρων

και

θάμνων που περιλαμβάνονται
Πίνακας Β.

στο Μέρος Ι του Πίνακα Β,

Μέρος Ι.

όταν

η

κορμού

έμφλοια
σε

διάμετρος

ύψος

εκατόν

τριάντα εκατοστομέτρων (130
cm)

από

το

μεγαλύτερη

έδαφος
από

είναι

σαράντα

εκατοστόμετρα (40 cm)·

(ii)

των ειδών δέντρων ή θάμνων
που

περιλαμβάνονται

στο

Πίνακας Β.

Μέρος ΙΙ του Πίνακα Β, όταν η

Μέρος ΙΙ.

έμφλοια διάμετρος κορμού σε
ύψος

εκατόν

εκαστοστομέτρων

2

τριάντα
(130

cm)
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από

το

έδαφος

μεγαλύτερη

από

είναι
σαράντα

εκατοστόμετρα (40 cm)·

(iii)

των

χριστουγεννιάτικων

δέντρων

κατά

τους

μήνες

Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε
έτους. και

(iv)

των δέντρων που ανήκουν στο
είδος ελιά (Olea europaea),
όταν

η

κορμού

έμφλοια
σε

διάμετρος

ύψος

εκατόν

τριάντα εκατοστομέτρων (130
cm)

από

το

μεγαλύτερη

έδαφος
από

είναι

πενήντα

εκατοστόμετρα (50 cm).

Νοείται ότι, για σκοπούς
της παρούσας παραγράφου,
«χριστουγεννιάτικό

δέντρο»

σημαίνει οποιοδήποτε δέντρο
ανήκει στο είδος (Cupressus
spp.),

πεύκο

(Pinus

spp.),

κέδρο (Cedrus spp.), έλατο

3
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(Abies

spp.),

(Sequoia

ή

σεκβόια

spp.

και

Sequoiadendron spp.)

(β)

την

αποκοπή

κλάδου

ο

οποίος

εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο
μέτρων (2 m) από το έδαφος και έχει
διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη
από εικοσιπέντε εκατοστόμετρα (25
cm):

Νοείται ότι, η παράγραφος (β)
δεν εφαρμόζεται-

(i)

στα δέντρα που ανήκουν στο
είδος ευκάλυπτος (όλα τα είδη
των γενών Eucalyptus), ελιά
(Olea

europaea),

χαρουπιά

(Ceratonia siliqua) ή μουριά
(όλα

τα

είδη

του

γένους

Morus), όταν αποδεδειγμένα
το κλάδεμα ή η καρατόμησή
τους γίνεται στα πλαίσια της
ανανέωσης

ή

της

καλλιεργητικής φροντίδας του

4
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δέντρου· και

(ii)

στις εργασίες του Τμήματος
Δημοσίων

Έργων

που

αφορούν το κλάδεμα δέντρων
τα

οποία

αποδεδειγμένα

εμποδίζουν την ορατότητα των
οδηγών

καλύπτοντας

φώτα

τροχαίας, οδικές πινακίδες ή
διαβάσεις πεζών.

(γ)

τη

διάνοιξη

αυλακιού

βάθους

μεγαλύτερου των τριάντα (30 cm)
εκατοστομέτρων
μικρότερη

των

σε
εκατόν

απόσταση
πενήντα

εκατοστομέτρων (150 cm) από την
περίμετρο της βάσης του κορμού:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των
παραγράφων

(β)

και

(γ)

εφαρμόζονται μόνο σε δέντρα που
έχουν έμφλοια διάμετρο σε ύψος
εκατόν τριάντα εκατοστομέτρων (130
cm) από το έδαφος, μεγαλύτερη από
πενήντα εκατοστόμετρα (50 cm).
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(2) Όταν άδεια που εκδίδεται δυνάμει του
εδαφίου (1), αφορά οποιαδήποτε από τις εργασίες
που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου αυτού, ο κάτοχος της φέρει αυτή μαζί του
κατά τη διάρκεια των εργασιών και πριν την
έναρξή τους ενημερώνει δεόντως τον πλησιέστερο
δασικό ή αστυνομικό σταθμό και την οικεία αρχή
τοπικής διοίκησης.

(3)

(α)

Κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
πράξεις χωρίς να εξασφαλίσει πρώτα
την προβλεπόμενη άδεια ή παραλείπει
να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από
τους

όρους

αναφερόμενης

της
άδειας,

πιο

πάνω

είναι

ένοχο

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα
που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις
δύο αυτές ποινές.
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(β)

Κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες
στις παραγράφους (β) και (γ) του
εδαφίου

(1)

πράξεις

χωρίς

να

εξασφαλίσει πρώτα την προβλεπόμενη
άδεια ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
οποιονδήποτε από τους όρους της πιο
πάνω αναφερόμενης άδειας, είναι ένοχο
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα
που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα πεντακόσια ευρώ (€500) ή και στις
δύο αυτές ποινές.

(4)

Ο

Διευθυντής

δύναται,

με

γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να
προσθέτει στον Πίνακα Β, οποιοδήποτε
Πίνακας Β.

δασικό ή καλλωπιστικό είδος δέντρου ή
θάμνου κρίνει σκόπιμο.

Αρ. Φακ.: 23.02.051.014-2010
NK/MAX/23.02.051.014-2010
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«ΠΙΝΑΚΑΣ Β
(Άρθρο 12)
ΜΕΡΟΣ Ι
Είδη δέντρων και ψηλών θάμνων για τα οποία απαιτείται άδεια όταν η έμφλοια
διάμετρος κορμού σε ύψος 130 cm πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από 15
cm
1.

Αγριομηλιά (Sorbus aria)

2.

Αντρουκλιά (Arbutus spp.– όλα τα είδη)

3.

Αόρατοι (Juniperus spp.– όλα τα είδη)

4.

Δάφνη (Laurus nobilis)

5.

Δρυς (Quercus infectoria)

6.

Ευκάλυπτος (Eucalyptus spp.– όλα τα είδη)

7.

Ιτιά (Salix alba)

8.

Καβάτζι (Populus nigra var. thevestina)

9.

Κέδρος (Cedrus spp.- όλα τα είδη)

10. Κοκκονιά (Celtis spp.- όλα τα είδη)
11. Κυπαρίσσι (Cupressus spp – όλα τα είδη)
12. Λατζιά (Quercus alnifolia)
13. Μέρικοι (Tamarix spp.– όλα τα είδη)
14. Μοσφιλιά (Crataegus spp.– όλα τα είδη)
15. Μουριά, Συκαμιά (Morus spp.– όλα τα είδη)
16. Μυρτιά, Μερσινιά (Myrtus communis)
17. Παλλούρα, Κονναρκά (Zizyphus lotus)
18. Περνιά (Quercus coccifera)
19. Πέυκη (Pinus spp.– όλα τα είδη)
20. Πλάτανος (Platanus orientalis)
21. Σκλήδρο, Σκλέδρος (Alnus orientalis)
22. Στερατζιά (Styrax officinalis)
23. Σφένδαμνος (Το είδος Acer obtusifolium)
24. Σχοινιά (Pistacia lentiscus)
25. Τρέμιθθος (Pistacia atlantica)
26. Τρεμιθιά (Pistacia terebinthus)
27. Φτελιά (Ulmus canescens)
28. Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)
8
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Είδη ξενικών και καλλωπιστικών δέντρων για τα οποία απαιτείται άδεια όταν η
έμφλοια διάμετρος σε ύψος 130 cm πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από
40 cm
1.

Αλμπίτσια (Albizzia spp. - όλα τα είδη)

2.

Αρουακάρια (Araucaria spp. - όλα τα είδη)

3.

Αρτυμαθκιά, Μαστισιά (Schinus spp.- όλα τα είδη)

4.

Γκρεβίλλια (Grevillea robusta)

5.

Δρυς ( Quercus spp.- όλα τα είδη εκτός των Q. alnifolia, Q. coccifera)

6.

Έλατα (Abies spp.- όλα τα είδη)

7.

Ζιζυφιά (Eleagnus angustifolia)

8.

Ιτιά (Salix spp.- όλα τα είδη εκτός του Salix alba)

9.

Καζουαρίνα (Casuarina spp.– όλα τα είδη)

10. Καλλιστήμων (Callistemon spp. - όλα τα είδη)
11. Καστανιά (Castanea sativa)
12. Κερκίδα, Δέντρο του Ιούδα (Cercis siliquastrum)
13. Λεύκη (Populus spp. - όλα τα είδη εκτός του P. nigra))
14. Μαχαίριον (Tipuana tipu)
15. Μποχίνια (Bauhinia spp – όλα τα είδη)
16. Σεκβόια (Sequoia sempervirens)
17. Σεκβοϊάδενδρο (Sequoiadendron giganteum)
18. Σοφόρα (Sophora japonica)
19. Στερκούλια (Brachychiton diversiifolius)
20. Συκομουριά, Τουμπεζιά (Ficus sycomorus)
21. Τζιακαράντα (Jacaranda mimosifolia)
22. Υγράμβαρις, Ξύλο του Αφέντη (Liquidambar styraciflua)
23. Φλόγα του δάσους (Delonix regia)
24. Φτελιές (Ulmus spp.- όλα τα είδη, εκτός του U.canescens)
25. Ψευδακακία, Ρομπίνια (Robinia pseudoacacia)».
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