
 

Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 Αριθμός 109(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΠΑΙΘΡΟ ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος.  
220 του 1988  
105 του 1991 
29(Ι) του 1999 
118(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προλήψεως 
Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμους του 1988 μέχρι 2001 (οι οποίοι 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 2002. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«4. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ανάβει φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο 
της υπαίθρου, είτε σε ιδιόκτητη γη είτε σε μη: 

Νοείται ότι επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο με σκοπό την 
 παρασκευή ή το ζέσταμα φαγητού, αλλά το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω πράξη 

οφείλει να λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς 
και να έχει πάντοτε στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα για να την κατασβέσει εντελώς 
μετά τη χρησιμοποίησή της: 

 Νοείται περαιτέρω ότι επιτρέπεται από πρόσωπο το άναμμα φωτιάς μόνο κατόπιν 
άδειας από την αρχή τοπικής διοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται 
το σημείο στο οποίο πρόκειται να ανάψει τη φωτιά και με την επίβλεψη των εν λόγω 
αρχών— 

 (α) Κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο με σκοπό την καύση αποκλαδίων, 
αμπελιών και οπωροφόρων δένδρων και 

 (β) για την καύση δένδρων ή φυτών που έχουν προσβληθεί από ασθένεια.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:

 «(α) Ανάβει φωτιά στην ύπαιθρο κατά παράβαση του άρθρου 4 του παρόντος 
Νόμου», 

 (β) με τη διαγραφή από το τέλος της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (δ) του 
συνδέσμου «ή» (δωδέκατη γραμμή) και την προσθήκη άνω τελείας, και 

 (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) αυτού. 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2004. 
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