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Ο περί Προλήψεως Πυρκαΐών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 105 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ 
ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως Πυρκαΐών 

στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Προλήψεως Πυρκαΐών στην Ύπαιθρο Νόμο του 1988 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προλήψεως Πυρκαΐών 
στην Ύπαιθρο Νόμοι του 1988 και 1991. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροβόποιείται με την αντι
κατάσταση του ορισμού της λέξεως «ύπαιθρος» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

«'ύπαιθρος* σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας που 
βρίσκεται εκτός της κατοικημένης περιοχής οποιουδήποτε δήμου, 
περιοχής βελτιώσεως ή χωριού, δεν περιλαμβάνει όμως — 

(α) Κρατικό δάσος, 
(β) περιοχή ή σημείο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 

ενός χιλιομέτρου από την οροθετική γραμμή κρατικού 
δάσους, 

(γ) οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται για διαμονή ή 
εργασία και τον περίβολο του.». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
«Προϋποθέσεις 4.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Δασών 
για το άναμμα Νόμου, μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους 
UTOU1967 απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ανάβει φωτιά σε 
49 του 198?. οποιοδήποτε σημείο της υπαίθρου, είτε είναι ιδιόκτητη γη 

είτε μη, εκτός αν έχει εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό γραπτή 
άδεια από την αρχή τοπικής διοίκησης της περιοχής μέσα 
στα όρια της οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο 
πρόκειται να ανάψει τη φωτιά: 

Νοείται ότι για το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο με σκοπό 
την παρασκευή ή το ζέσταμα φαγητού δεν απαιτείται η πιο 
πάνω άδεια, κάθε πρόσωπο όμως που προβαίνει στην εν λόγω 
πράξη οφείλει να λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την 
παρεμπόδιση της εξάπλωσης της φωτιάς και να έχει στη 
διάθεση του τα αναγκαία μέσα για να την κατασβέσει 
εντελώς αμέσως μετά τη χρησιμοποίηση της. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
220 του 1988. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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(2) Οποιαδήποτε γραπτή άδεια που παραχωρείται με βάση 

το εδάφιο (1) είναι δυνατόν να περιέχει οποιουσδήποτε όρους 
και περιορισμούς σχετικά με το άναμμα και το χειρισμό της 
φωτιάς προς τους οποίους ο κάτοχος της άδειας οφείλει να 
συμμορφώνεται.». 

Τροποποίηση 4. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου 5 με τ η ν προσθήκη σ* αυτήν, αμέσως μετά τις λέξεις «προκαλεί πυρκαϊά 
νομου.

σΐΚ
°

υ (πρώτη γραμμή) των λέξεων «στην ύπαιθρο». 


