
E.E., Πορ. I, 773 Ν. 49/87 
Αρ. 2220, 3.4.87 

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 49 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκεται ομού μετά του περί Δασών Νόμο»; 
του 1967 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»), ο δε 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Δασών Νόμοι του 1967 και 1987. 

2. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 

του διά του ακολούθου: 
«(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του εναντίου 

εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης, οι εκάστοτε κάτοικοι 
εκάστου χωρίου εκ των εμφαινομένων εν τω συνημμένω τω 
παρόντι Πίνακι Α δύνανται, κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό 
δασικού λειτουργού και άνευ της καταβολής οιουδήποτε 
δικαιώματος ή τέλους, και διά τας ιδίας αυτών οικιακάς 
ανάγκας και ουχί προς πώλησιν, εντός του καθωρισμένου εν 
Διατάγματι του Υπουργού δημοσιευομένου εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας αναφορικώς προς έν έκαστον 
τοιούτο χωρίον κρατικού δάσους ή μέρους αυτού: 

(α) να συλλέγωσι νεκράν και ξηράν καύσιμον ύλη ν ουχί 
όμως και απηνθρακωμένην τοιαύτην και 

(β) να αποκόπτωσι το υπέρ το έδαφος μέρος οιουδήποτε 
είδους φυομένου θάμνου καθοριζομένου εν τω τοιούτω 
Διατάγματι: 

Νοείται ότι εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον πεισθή ο 
Υπουργός ότι η αποκοπή οιουδήποτε των ως άνω 
καθοριζομένων θάμνων ή η συλλογή νεκράς και ξηράς 
καυσίμου ύλης υπό των εκάστοτε κατοίκων των ειρημένων 
χωρίων ενδέχεται να απόληξη εις καταστροφήν κρατικού 
τίνος δάσους ή οιουδήποτε μέρους αυτού ή εις την απο
γύμνωσιν αυτού εκ τοιούτου θάμνου ή καυσίμου ύλης, ο 
Υπουργός δύναται διά περαιτέρω Διατάγματος αυτού δημο
σιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας είτε: 

(ί) να απαγόρευση απολύτως την αποκοπήν θάμνων ή 
την συλλογή ν νεκράς και ξηράς καυσίμου ύλης 
εντός τοιαύτης περιοχής του κρατικού δάσους και 
διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον ως το Διάταγμα 
ήθελεν ειδικώς καθορίσει* είτε 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

14 του 1967. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 
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(ϋ) να απαγόρευση την αποκοπήν θάμνων ή την συλ

λογή ν νεκρός και ξηράς καυσίμου ύλης εντός 
τοιαύτης περιοχής του κρατικού δάσους και διά 
τοιαύτην χρονικήν περίοδον ως το Διάταγμα 
ήθελεν ειδικώς καθορίσει, εκτός δυνάμει αδείας 
εκδιδομένης υπό του Διευθυντού και υποκείμενης εις 
τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει σκό

πιμο ν να επιβάλη.» 
(β) Διά της εκ του εδαφίου (2) διαγραφής της λέξεως «εκατόν» 

(δεκάτη τετάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά 
της λέξεως «τριακοσίας». 

Τροποποίησις 3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
του εδαφίου της διαγραφής των αρχικών κεφαλαίων γραμμάτων των λέξεων «Δασικός 
άρθρου 11 Λειτουργός» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά μικρών 
του βασικού γραμμάτων. 
νόμου. 
Τροποποίησις 4. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
ίουβίσίκού
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νόμου. σεως των ακολούθων λέξεων «εκδιδομένης υπό»· και 
(β) διά της ευθύς μετά την λέξιν «λευκών» προσθήκης των 

λέξεων «σκλήδρων και τρεμίθων». 
Τροποποίησις 5. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Δ ι α tT\£ διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 
νόμου. του διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(1) Πας όστις άνευ δικαιώματος εν οιωδήποτε κρατικώ 
δάσει: 

(α) ανάπτει πυρ εν τω τοιούτω δάσει ή εις απόσΐασιν ενός 
χιλιομέτρου από της παρυφής αυτού, ή 

(β) καταλείπει άσβεστον το υ π ' αυτού αναφθέν πυρ εν τω 
τοιούτω δάσει ή εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από 
της παρυφής αυτού, ή 

(γ) απορρίπτει εν τω τοιούτω δάσει ή εις απόστασιν ενός 
χιλιομέτρου από της παρυφής αυτού, αναμμένον 
σπίρτον, σιγαρέττον ή έτερον αντικείμενον δυνάμενον 
να προκαλέση πυρκαϊάν, ή 

(δ) προκαλεί πυρκαϊάν συνεπεία της αλόγιστου ή αμελούς 
χρήσεως σιγαρέττου ή άλλης εύφλεκτου ύλης ή της μη 
λήψεως των αναγκαίων προφυλάξεων εν σχέσει προς 
ταύτα, 

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το έν 
έτος, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
επτακοσίας πεντήκοντα λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας: 

Νοείται ότι η εν τη παραγράφω (α) αναφερομένη πράξις 
δεν συνιστά αδίκημα εάν γίνεται: 

(i) κατόπιν εγγράφου συναινέσεως δασικού λειτουργού* 
ή 

(Η) υπό εκδρομέως και αποκλειστικώς διά την παρα-

σκευήν φαγητού εντός των προς τούτο ειδικώς 
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επιτρεπομένων και διαρρυθμισμένων υπό του Τμή
ματος Δασών χώρων ή 

(iii) υπό κατόχου οικίας κειμένης εντός του τοιούτου 
δάσους ή εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από της 
παρυφής αυτού και διά τους ιδίους αυτού οικιακούς 
σκοπούς», 

(β) Διά της διαγραφής της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και 
της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου: 

«(α) εκχερσοί, εκσκάπτει, καλλιεργεί, φυτεύει, σπείρει, 
τέμνει, επιχωματώνει ή ανασκάπτει οιανδήποτε εν 
αυτώ κειμένη ν γαίαν ή εναποθέτει επ' αυτής οιονδή
ποτε υλικόν δι* οιονδήποτε σκοπόν.» 

(γ) Διά της μετά την παράγραφον (ζ) του εδαφίου (2) προσθήκης 
της ακολούθου νέας παραγράφου (η), του υφισταμένου 
κόμματος εν τέλει της παραγράφου (ζ) αντικαθισταμένο.υ διά 
άνω στιγμής ακολουθούμενης υπό του διαζευκτικού συν
δέσμου «ή»: 

«(η) κατέχει ή χρησιμοποιεί οιανδήποτε εν τω τοιούτω 
δάσει κειμένη ν γαίαν δι' οιονδήποτε σκοπόν,». 

(δ) διά της εκ του εδαφίου (2) διαγραφής των λέξεων «εβδο

μήκοντα πέντε» (εικοστή πέμπτη γραμμή) και της αντι

καταστάσεως των διά της λέξεως «πεντακόσιας»· 
(ε) διά της εκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) διαγραφής της 

λέξεως «εκουσίως» (πρώτη γραμμή)· 
(στ) διά της εκ του εδαφίου (3) διαγραφής της λέξεως «πεντή

κοντα» (εικοστή έκτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της 
διά της λέξεως «τριακοσίας»· 

(ζ) διά της μετά το εδάφιον (3) προσθήκης των ακολούθων δυο 
νέων εδαφίων: 

«(4) Επιπροσθέτως οιασδήποτε ποινής επιβληθεί
σης δι* αδίκημα διαπραττόμενον κατά παράβασιν 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το εκδικάζον 
Δικαστήριον δύναται να διάταξη: 

(α) την εντός τακτής προθεσμίας δι' εκριζώσεως ή 
άλλου τρόπου αχρήστευσιν οιασδήποτε σχετι
κής προς το εν λόγω αδίκημα φυτείας ή σποράς 
και την εγκατάλειψιν της γενομένης επεμβά
σεως* ή 

(β) την εντός τακτής προθεσμίας κατεδάφισιν 
οιουδήποτε σχετικού προς το εν λόγω αδίκημα 
παραπήγματος ή κατασκευάσματος, την απο
μάκρυνση* οιωνδήποτε σωλήνων ή υλικών, την 
επίχωσιν οιουδήποτε φρέατος ή αύλακος και 
την εγκατάλειψιν της γενομένης επεμβάσεως. 

(5) Εν παραλείψει συμμορφώσεως του υπόχρεου 
προς οιονδήποτε δυνάμει του εδαφίου (4) εκδοθέν 
διάταγμα, μη επηρεαζόμενων των εξουσιών του 
Δικαστηρίου προς επιβολήν ποινής τίνος διά κατα
φρόνηση* δικαστηρίου, είναι νόμιμον διά τον Διευ
θυντήν να προβή εις εκτέλεσιν του τοιούτου 
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διατάγματος, αι δε προς τον σκοπόν αυτόν διενερ
γούμενοι δαπάναι εισπράττονται παρά του υπόχρεου 
εν είδει χρηματικής ποινής κατά τας περί εκτε
λέσεως και αναλήψεως χρηματικών ποινών διατάξεις 

Κεφ. 155 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.». 
93 του 1972 
2 του 1975 
12 του 1975 
4 του 1978. 

Τροποποίησις 6. Το εδάφιον (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
ΐουβ^ϊού4 τ η ς δ ι αΥΡαΦής τΤΚ λέξεως «εκατόν» (τετάρτη γραμμή) και της αντι
νόμου. καταστάσεως της διά των λέξεων «επτακοσίας πεντήκοντα». 
Τροποποίησις 7. Το άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
ί ουβ^ού 1 6 τ η ς λ έ ^ ε α ) ζ «εκατόν» (έκτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά 
νόμου. τ ω ν λέξεων «επτακοσίας πεντήκοντα». 
Τροποποίησις 8. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασνκου (α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 
νόμου. του διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(1) Εν περιπτώσει εκρήξεως πυρκαϊάς εντός ή πλησίον 
κρατικού τίνος δάσους, οιοσδήποτε δασικός λειτουργός, 
αστυνομικός, πρόεδρος χωριτικής αρχής ή αγροφύλαξ 
δύναται να απαίτηση: 

(α) παρά παντός άρρενος ηλικίας δεκαοκτώ τουλάχιστον 
ετών, κατοικούντος ή εργαζομένου εις ακτίνα τριά
κοντα χιλιομέτρων από του σημείου εκρήξεως της 
πυρκαϊάς, όπως συνδράμη εις την κατάσβεσιν του 
πυρός, ή 

(β) παρά παντός ως άνω άρρενος, όστις έχει υπό την 
ευθύνη ν αυτού οιονδήποτε αυτοκίνητον, ελκυστήρα, 
εκσκαφέα ή έτερον μηχανοκίνητον όχημα ευρισκό
μενον εις απόστασιν τριάκοντα χιλιομέτρων από του 
σημείου εκρήξεως της πυρκαϊάς, όπως συνδράμη 
μετά του τοιούτου αυτοκινήτου, ελκυστήρος, εκσκα
φέως ή ετέρου μηχανοκινήτου οχήματος εις την 
κατάσβεσιν του πυρός», 

(β) Διά της εν τέλει του εδαφίου (2) προσθήκης ευθύς μετά την 
λέξιν «εργασίαν», της τελείας αντικαθισταμένης διά κόμ
ματος, της ακολούθου φράσεως «εις δε την περίπτωσιν 
διαθέσεως αυτοκινήτου, ελκυστήρος, εκσκαφέως ή ετέρου 
οχήματος, καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον 
αυτού, αναλόγως της περιπτώσεως, εύλογον ενοίκιον διά την 
χρήσιν αυτού», 

(γ) Διά της εκ του εδαφίου (3) διαγραφής των λέξεων «είκοσι 
πέντε» (έκτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «εκατόν είκοσι πέντε». 


