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Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 29(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ 

ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην 

Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμους του 1988 και 1991 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην 
Ύπαιθρο Νόμοι του 1988 μέχρι 1999. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
του του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(3) Απαγορεύεται η λειτουργία καμινιών παρασκευής ξυλοκάρβουνου 
σε περιοχή άλλη από την καθορισμένη ειδική περιοχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.». 
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

του του ακόλουθου νέου εδαφίου και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου 
άρθρου σε εδάφιο (1): 

«(2) Πρόσωπο που θέτει σε λειτουργία καμίνια παρασκευής ξυλοκάρ
βουνου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του 
παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων 
λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 
9. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου 

ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε αρχή τοπικής διοίκησης, μέσα 
στα γεωγραφικά όρια της οποίας λειτουργούν καμίνια παρασκευής 
ξυλοκάρβουνου, υποχρεούται μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές να καθορίσει ειδική περιοχή στην οποία θα εγκατα
σταθούν τα καμίνια παρασκευής ξυλοκάρβουνου που λειτουργούν 
μέσα στη γεωγραφική της περιοχή: 

Νοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση που λαμβάνεται υπόψη για 
τον καθορισμό της πιο πάνω ειδικής περιοχής είναι ότι η λειτουργία 
καμινιών παρασκευής ξυλοκάρβουνου σε αυτή δεν εμπερικλείει 
οποιοδήποτε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαϊάς, καθώς και ότι λαμβάνο
νται σε διαρκή βάση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή 
ενός τέτοιου ενδεχομένου: 

Νοείται περαιτέρω ότι στους παρασκευαστές ξυλοκάρβουνου 
παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος τους στην καθορισμένη περιοχή.». 

«Ειδική 
διάταξη 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
220 του 1988 
105 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4. 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 


