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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

220 του 1988 

105 του 1991 

29(Ι) του 1999 

118(Ι) του 2001 

109(Ι) του 2002 

204(Ι) του 2002 

232(Ι) του 2004 

49(Ι) του 2010 

24(Ι) του 2012. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως 

Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και 

διαβάζεται μαζί με τους περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην 

Ύπαιθρο Νόμους του 1988 μέχρι 2012 (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 2013.  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

 2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως 

εδάφιο (1)∙ 

    

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, όπως αυτό 

αναριθμήθηκε, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

    

   «(α) για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων 

και οπωροφόρων δένδρων: 

     

    (i) κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η 

Δεκεμβρίου και λήγει την 15η Μαρτίου∙ και 



2 

 

      

    (ii) κατά την περίοδο που αρχίζει από την 16η 

Μαρτίου και λήγει την 31η Μαρτίου, σε περιοχές 

υψομέτρου άνω των χίλιων μέτρων (1000 m) 

από τη στάθμη της θάλασσας, υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

άδεια, μετά από εισήγηση του Τμήματος Δασών 

και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας∙»∙ και 

      

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως 

αυτό αναριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

    

   «(2)  Η παράγραφος (α) της δεύτερης επιφύλαξης του 

εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου έχει ισχύ μέχρι την 30η 

Απριλίου 2015.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

 3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και τη διαγραφή του αριθμού 1 

εντός παρενθέσεων και της παύλας, στην αρχή του άρθρου 5 

αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 


