
                                                            Κ.Δ.Π. 505/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4831 Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 2641 
      

Αριθμός 505 
Οι περί  Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 65 του περί 
Δασών Νόμου του 2012, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).                   

Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 
______________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 65 

 
25(Ι) του 2012. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του    
άρθρου 65 του περί Δασών Νόμου του 2012, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο(Ι): 
6.4.2012. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) Κανονισμούς του 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») 
και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δασών 
(Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμοί του 2012 και 
2014. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 10 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «της παραγράφου (2),» (πρώτη γραμμή), με τη 
φράση «των παραγράφων (2) και (3),». και  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

  «(3) Άδεια διεξαγωγής διεθνών αγώνων ταχύτητας σε κρατικό δάσος δύναται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 
και Μάιο με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο (2) 
νοουμένου ότι: 

  (α) το πρόσωπο, το οποίο έχει την ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων έχει 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για προγραμματισμό της διοργάνωσης των 
αγώνων εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο (2), αλλά 
τούτο δεν κατέστη δυνατό· 
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  (β) το πρόσωπο, το οποίο έχει την ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων έχει 

καταβάλει προκαταβολικά το ποσό της δαπάνης που απαιτείται για τη 
λήψη επιπρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας, τα οποία κρίνονται 
αναγκαία ένεκα των αγώνων ταχύτητας, όπως τούτο εκάστοτε εκτιμάται 
από το Διευθυντή· και 

  (γ) οι διαδρομές εντός του κρατικού δάσους καθορίζονται από το Διευθυντή, 
λαμβανομένων σοβαρά υπόψη των απόψεων του προσώπου, το οποίο 
έχει την ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων και των συνεπαγόμενων 
κινδύνων για σκοπούς προστασίας του δάσους.». 
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