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Άδεηα πινηνκίαο,
κεηαθνξάο θαη
εθηέιεζεο άιισλ
εξγαζηψλ.

(α)

ν Γηεπζπληήο έρεη δηαθξηηηθή εμνπζία έθδνζεο ή άξλεζεο
έθδνζεο ησλ αδεηψλ·

(β)

νη άδεηεο δχλαληαη λα εθδνζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή
νλνκαζηηθά ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ζε νπνηαδήπνηε
νκάδα ή έλσζε πξνζψπσλ.

23.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε εθξίδσζε, ε
πινηνκία θαη ε απνθνπή ηεο θνξπθήο ηνπ θνξκνχ νπνηνπδήπνηε δέληξνπ
ή ζάκλνπ πνπ θχεηαη ζε γε έμσ απφ ηα θξαηηθά δάζε -

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 1.

(α)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξφο ηνπ ζε χςνο
εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.) πάλσ απφ ην
έδαθνο είλαη κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξα (15
εθ.),

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 2.

(β)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξφο ηνπ ζε χςνο
εθαηφλ ηξηάληα (130) εθαηνζηφκεηξα πάλσ απφ ην έδαθνο
είλαη κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40 εθ.),

(γ)

ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα
δέληξα,

(δ)

ησλ δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Διηά (Οlea europaea),
φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ ηνπο ζε χςνο εθαηφλ
ηξηάληα εθαηνζηφκεηξσλ (130 εθ.) απφ ην έδαθνο είλαη
κεγαιχηεξε απφ πελήληα εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.) θαη ησλ
δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Φνηληθηά (Phoenix
dactylifera L, Washingtonia filifera), φηαλ ε έκθινηα
δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ ηνπο ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο είλαη
κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40 εθ.),

επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
(2) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δέληξσλ ή ζάκλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
εδάθην (1), κε έκθινηα δηάκεηξν θνξκνχ κεγαιχηεξε απφ πελήληα
εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.) ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.)
πάλσ απφ ην έδαθνο(α)

ε απνθνπή θιάδνπ, ν νπνίνο εθθχεηαη ζε χςνο πέξαλ ησλ
δχν κέηξσλ (2 κ.) απφ ην έδαθνο θαη έρεη δηάκεηξν ζηε
βάζε ηνπ κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξα (15
εθ.):
Ννείηαη

φηη,

απφ

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

παξνχζαο
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παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ηα είδε ηεο Διηάο (Olea europaea),
ηεο Υαξνππηάο (Ceratonia siliqua), ηεο Φεπδαθαθίαο
(Robinia pseudoacacia), νη Δπθάιππηνη (Eucalyptus spp. –
φια ηα είδε) θαη νη Μνπξηέο (Morus spp. – φια ηα είδε) φηαλ
απνδεδεηγκέλα ην θιάδεκα ή ε απνθνπή ηεο θνξπθήο ηνπ
θνξκνχ ηνπο γίλεηαη ζηα πιαίζηα θξνληίδαο ή αλαλέσζεο
ηνπ δέληξνπ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, εμαηξνχληαη νη εξγαζίεο ηνπ
Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ δήκσλ, πνπ αθνξνχλ
ην θιάδεκα δέληξσλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα εκπνδίδνπλ
ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ θαιχπηνληαο θψηα ηξνραίαο,
νδηθέο πηλαθίδεο ή δηαβάζεηο πεδψλ θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε νρεκάησλ θαη πεδψλ,
(β)

ε δηάλνημε απιαθηνχ βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (30 εθ.) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ
εθαηφλ πελήληα εθαηνζηφκεηξσλ (150 εθ.) απφ ηελ
πεξηθέξεηα ηνπ θνξκνχ,

επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ:
Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ζέζεη φξνπο γηα ηνλ ηξφπν θαη
ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
(α) θαη (β) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.
(3) Ζ κεηαθνξά ζηξνγγχιεο μπιείαο απφ νπνηνδήπνηε δέληξν ή ζάκλν
πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), θαζψο θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ
δέληξσλ, επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ
Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
Παξάξηεκα Η.

Υνξήγεζε άδεηαο
ζε θξαηηθφ δάζνο
ζχκθσλα κε ηνλ
πεξί Ρχζκηζεο
Μεηαιιείσλ θαη
Λαηνκείσλ Νφκν.

(4) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα πξνζζέηεη ζην Παξάξηεκα
Η νπνηνδήπνηε δαζηθφ ή θαιισπηζηηθφ είδνο δέληξνπ ή ζάκλνπ θξίλεη
ζθφπηκν.

24. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νπνηαδήπνηε
πνιενδνκηθή άδεηα γηα αλάπηπμε κεηαιιείνπ ή ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άδεηα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρχζκηζεο Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κέζα ή
πάλσ ζε θξαηηθφ δάζνο, ρνξεγείηαη κφλν αθνχ ιεθζνχλ ππφςε σο
90 ηνπ 1972 νπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο νη απφςεηο ηνπ Γηεπζπληή.
56 ηνπ 1982
7 ηνπ 1990
28 ηνπ 1991
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΗΝΑΚΑ 1
(Άξζξα 23 θαη 33)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Acer obtusifolium
Alnus orientalis
Arbutus spp.
Casuarina spp.
Cedrus spp.
Celtis spp.
Ceratonia siliqua
Cupressus spp.
Crataegus spp.
Eucalyptus spp.
Juniperus spp.
Laurus nobilis
Morus spp.
Myrtus communis
Pinus spp.
Pistacia atlantica
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Platanus orientalis
Populus nigra var. thevestina
Quercus alnifolia
Quercus coccifera
Quercus infectoria
Salix alba
Sorbus aria
Styrax officinalis
Tamarix spp.
Ulmus canescens
Zizyphus lotus

θέλδακλνο
θιήδξν, θιέδξνο
Αληξνπθιηά – φια ηα είδε
Καδνπαξίλα – φια ηα είδε
Κέδξνο - φια ηα είδε
Κνθθνληά - φια ηα είδε
Υαξνππηά
Κππαξίζζη – φια ηα είδε
Μνζθηιηά – φια ηα είδε
Δπθάιππηνο – φια ηα είδε
Αφξαηνη – φια ηα είδε
Γάθλε
Μνπξηά, πθακηά – φια ηα είδε
Μπξηηά, Μεξζηληά
Πεχθε – φια ηα είδε
Σξέκηζζνο
ρνηληά
Σξεκηζηά
Πιάηαλνο
Καβάηδη
Λαηδηά
Πεξληά
Γξπο
Ηηηά
Αγξηνκειηά
ηεξαηδηά
Μέξηθνη – φια ηα είδε
Φηειηά
Παιινχξα, Κνλλαξθά
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ΠΗΝΑΚΑ 2
(Άξζξα 23 θαη 33)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abies spp.
Albizzia spp.
Araucaria spp.
Bauhinia spp.
Brachychiton diversiifolius
Callistemon spp.
Castanea sativa
Cercis siliquastrum
Delonix regia
Eleagnus angustifolia
Ficus sycomorus
Grevillea robusta
Jacaranda mimosifolia
Liquidambar styraciflua

15. Populus spp.
16. Quercus spp.
17. Robinia pseudoacacia
18. Salix spp.
19.
20.
21.
22.
23.

Schinus spp.
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum
Sophora japonica
Tipuana tipu

24. Ulmus spp.

Έιαηα - φια ηα είδε
Αικπίηζηα - φια ηα είδε
Αξνπαθάξηα – φια ηα είδε
Μπνρίληα – φια ηα είδε
ηεξθνχιηα
Καιιηζηήκσλ - φια ηα είδε
Καζηαληά
Κεξθίδα, Γέληξνλ ηνπ Ηνχδα
Φιφγα ηνπ δάζνπο
Εηδπθηά
πθνκνπξηά, Σνπκπεδηά
Γθξεβίιιηα
Σδηαθαξάληα
Τγξάκβαξηο, Ξχιν ηνπ Αθέληε
Λεχθε - φια ηα είδε (εθηφο ηεο P. nigra,
βιέπε Πίλαθα 1)
Γξπο - φια ηα είδε (εθηφο ησλ Q.
alnifolia, Q. coccifera θαη Q. infectoria,
βιέπε Πίλαθα 1)
Φεπδαθαθία, Ρνκπίληα
Ηηηά - φια ηα είδε (γηα S.alba, βιέπε
Πίλαθα 1)
Αξηπκαζθηά, Μαζηηζηά - φια ηα είδε
εθβφηα
εθβντάδελδξν
νθφξα
Μαραίξηνλ
Φηειηέο - φια ηα είδε (γηα U.canescens,
βιέπε Πίλαθα 1)

