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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2582 της 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 44 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δασών Νόμους του 
1967 και 1987 (που θα αναφέρονται στο εξής ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Δασών Νόμοι του 1967 μέχρι 1991. 

2. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
μετά το εδάφιο (3) αυτού του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

«(3Α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των 
παραγράφων (α), (στ) ή (ζ) του εδαφίου (2) και ανε

ξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία δυνατό 
να ληφθούν κατά του παραβάτη, ο Διευθυντής μπορεί, 
αν ο παραβάτης είναι γνωστός: 
(α) Να επιδώσει στον παραβάτη γραπτή ειδοποίηση, 

σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα. παράρτημα Α του παρόντος Νόμου, και να απαιτεί 

σε χρόνο λογικό υπό τις περιστάσεις την απο

μάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμο

λόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος και τη 
μετακίνηση κάθε άλλου αντικειμένου που εναπο

τέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των 
αδικημάτων που προβλέπονται στις εν λόγω 
παραγράφους* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
14 του 1967 
49 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

(993) 
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(β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τη γραπτή 
προειδοποίηση που προνοείται από την παρά
γραφο (α) του παρόντος εδαφίου, να απομακρύνει, 
κατεδαφίσει, διαλύσει ή αποσυναρμολογήσει 
οποιοδήποτε κατασκεύασμα και να μετακινήσει 
κάθε άλλο αντικείμενο που εναποτέθηκε ή χρησι
μοποιήθηκε για τη διάπραξη των αδικημάτων που 
προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους και να 
απαιτήσει με αγωγή κατά του παραβάτη όλα τα 
αναγκαία για την απομάκρυνση, κατεδάφιση, 
διάλυση, αποσυναρμολόγηση ή μετακίνηση 
έξοδα.». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(Άρθρο 13(3 Α)) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

19 

Κο, Κα, Δδα 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 

ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ 

Επειδή στην περιοχή του 
χωριού της επαρχίας χωρίς άδεια και/ή 
κατά παράβαση των όρων της άδειας σας 

ειδοποιείστε ότι, αν η παράβαση δεν τερματιστεί το αργότερο 
μέσα σε θα προβώ σε απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή 
αποσυναρμολόγηση των κατασκευασμάτων και μετακίνηση κάθε άλλου 
αντικειμένου που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη του 
αδικήματος και θα απαιτηθούν με αγωγή εναντίον σας όλα τα αναγκαία 
για την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση, αποσυναρμολόγηση ή 
μετακίνηση έξοδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η παρούσα επιδόθηκε στο πιο πάνω πρόσωπο στις 
19 και ώρα 

Υπογραφή : 

Για Διευθυντή του Τμήματος Δασών 


