
 
                    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 
124(Ι) του 2001 
78Α(Ι) του 2003. 

 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Δασών Νόμους του 1967 έως 2003 

(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 

έως 2005. 

 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

   2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
  
 (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

“περιπτώσεις” (πρώτη γραμμή), της φράσης «και 

με τέτοιους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που 

θα καθοριστούν με Κανονισμούς». και 
   
 (β)   με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

“διαθέσεις” (δεύτερη γραμμή), κόμματος και της 

λέξης “,ανταλλαγές”. 
  
Τροποποίηση του  
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

   3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της 

φράσης “δι΄ οιονδήποτε σκοπόν δι’  όν απαιτείται άδεια 
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δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.” (πέμπτη 

και έκτη γραμμή) με τη φράση “για οποιοδήποτε σκοπό 

για τον οποίο προβλέπεται η χορήγηση άδειας με βάση 

τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 

Κανονισμούς.”. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

4.    Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
  
 (α)    Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των 

λέξεων “μέσα ή από οποιαδήποτε ιδιωτική γη,” 

(τρίτη γραμμή). και 
   
 (β)   με την προσθήκη μετά το τέλος του εδαφίου (1) 

αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε (3): 
  
 «(2)  Κάθε πρόσωπο το οποίο, χωρίς τη δύναμει 

του εδαφίου (1) εκδιδόμενη άδεια, ενεργεί 

οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες 

πράξεις ή παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της πιο 

πάνω αναφερόμενης άδειας, είναι ένοχο 

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του 

υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα το οποίο δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές 

ποινές.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

5.    Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α)   Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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        «(ζ)  την κατάταξη σε κατηγορίες των Κύριων 

Κρατικών Δασών ή οποιουδήποτε μέρους τους, 

και τους σκοπούς για τους οποίους αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιούνται, καθώς και τη ρύθμιση του 

τρόπου προστασίας και διαχείρισής τους με την 

έκδοση οδηγιών από το Διευθυντή μετά από 

έγκριση του Υπουργού.». 
  
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (κ) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (κ): 
   
  «(κ)  τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά 

στη δυνάμει του άρθρου 7 παραχώρηση, 

διάθεση, ανταλλαγή ή μίσθωση γαιών, δένδρων, 

ή άλλων ακινήτων σε οποιοδήποτε κρατικό 

δάσος». και 
   
 (γ) με τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης 

παραγράφου (κγ) αυτού σε (κδ) και την ένθεση, 

πριν από αυτή, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (κγ): 
  «(κγ)  τη ρύθμιση της δυνάμει του άρθρου 8 

έκδοσης αδειών από το Διευθυντή, 

περιλαμβανομένων και αδειών χρήσης 

αναφορικά με κρατικό δάσος που δεν 

υπερβαίνουν σε διάρκεια το ένα έτος.». 
  
Τροποποίηση του 
Δεύτερου Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 
 

6.     Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα: 
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«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
                                           (Άρθρο 12)                               

Αόρατοι: 

Όλα τα είδη του γένους Juniperus 

Δρυς: 

Τα είδη Quercus infectoria και Q.ilex 

Έλατα: 

Όλα τα είδη του γένους Abies 

Ευκάλυπτοι: 

Όλα τα είδη του γένους Eucalyptus 

Καζουαρίνες: 

Όλα τα είδη του γένους Casuarina 

Κέδροι: 

Όλα τα είδη του γένους Cedrus 

Κελτίς: 

Τα είδη Celtis australis και C. tournefortii (Κονναρκά, Κοκκονιά ή Πανιά) 

Κυπαρίσσια: 

Τα είδη Cupressus sempervirens και C. arizonica 

Λεύκες: 

Όλα τα είδη του γένους Populus 

Μοσφιλιές: 

Όλα τα είδη του γένους Crataegus 

Πεύκα: 

Όλα τα είδη του γένους Pinus 

Πλάτανοι: 

Όλα τα είδη του γένους Platanus 

Σκλέδρος: 

Το γένος Alnus orientalis  

Συκαμιές: 

Όλα τα είδη του γένους Morus 

Τουμπεζιά: 

Το είδος Ficus sycomorus (Συκομουριά) 

Τρέμιθος: 

Το είδος Pistacia atlantica 

Χαρουπιά: 

Το είδος Ceratonia siliqua 

Ελιά: 

Το είδος Olea S.P. (ελιά ηλικίας άνω των 100 ετών).». 
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ΕΣ/ΜΑΧ/23.01.259.2004-23.01.017.2005 
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