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'Ιδιοκτησίας Νόμου, δια του παρόντος διακηρύττει ·δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία δια τους ώς &νω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν 
αυτής ύπό της Δημοκρατίας δια τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίο
δο ν 12 μηνών ιάπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

π Ι Ν Α Ξ 
"Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κυπερούντα της 

Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' 
αρ. 340 (μέρος), 339 (μέρος) ,352 (μέρος), 490 (μέρος), 351 (μέρος), 
343 (δλον), 344 (δλον), 345 (μέρος), 774 (μέρος), 773/1 (μέρος), 
775/2 (δλον), 775/1 (δλον), 776 (δλον), 777 (δλον), 778 (δλον), 
779 (μέρος) και 780/2 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXVII. 48. 

Ή έκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 19 
σκαλών, .3 προσταθίων και 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
•δεικνύ.εται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού, ημερομηνίας 4ης 'Οκτω
βρίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 2α Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 90/70.) 

'Αριθμός 990 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΌΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Γνωστοποίησις. 
Ό Υπουργός Εσωτερικών,,ένασκών τάς χορηγουμένας αύτώ εξου

σίας δυνάμει τών έν τω όρισμώ του δρου «παραλία» έν τω άρθρω 2 
του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου διατάξεων, καθορίζει 

;δπως ή παραλία ολοκλήρου της 'Επαρχίας Κυρήνειας, έκτεινομένη 
από του έπι τής ακτής δυτικού συνόρου τής μετά τής Επαρχίας Λευ
κωσίας μέχρι του έπί τής ακτής ανατολικού συνόρου της μετά τής 
'Επαρχίας 'Αμμοχώστου περιλαμβάνη, διά τους σκοπούς του 
ώς εϊρηται Νόμου, τά εδάφη εντός αποστάσεως εκατόν ύαρδών άπό 
τής γραμμής τής ανωτάτης στάθμης παλίρροιας. 

'Εξεδόθη τη 9η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 95/59/6.) 

'Αριθμός 991 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Έξουσιο'δότησις. 

Ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς χορηγουμένας αύτώ εξου
σίας δυνάμει τών >έν τώ· όρισμώ του δρου «Υπουργός» έν τω #ρθρ,φ 2 
του περί .Προστασίας τής Παραλίας Νόμου διατάξεων, εξουσιοδοτεί 
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τον, "Επαρχον Κυρήνειας όπως έν σχέσει προς την Έπαρχίαν Κυρή
νειας ένασκή τάς εις αυτόν χορηγουμένας εξουσίας δυνάμει της παρα
γράφου (α) του εδαφίου (Τ) του άρθρου 5 του ώς εϊρηται Νόμου 
(ώς άϋτη εκτίθεται έν τω άρθρω 5 του Νόμου 17 του 1964).. 

Έγένετο τη -9η Δεκεμβρίου 1971. 
: · ' . . .■ - . ::

: ■, ■· " -1 : V ' ■■; . ■ (Υ.Ε. 95/59/6.) 

Μρϊθμός 992; , \ '". 
^ Ο ΠΕΡ. Ι -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ . 

;'■_; (ΚΕΦ. 59. ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ .1964), '."-" 

.·... Γνω.στρπο,ίησις δυνάμει του άρθρου 3 (1). .·.- .·, 

Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς δυνάμει τρυ εδαφίου (1) του 
άρθρου 3 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου χορηγουμένας 
αύτώ εξουσίας, απαγορεύει απολύτως— 

(1). έκτος κατόπιν γραπτής αδείας αύτο.ΰ και ύφ' ους δρους ήθελεν 
επιβάλει—. . 

(α) την έκσκαφήν,. έξαγωγήν, φόρτωσιν ή συσσώρευσιν λίθων, 
κροτάλων (βότσαλων), χαλίκων, άμμου ή ετέρας ύλης εντός 
του έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο

. μένου τμήματος της παραλίας ή την έξ αυτού μετακίνησιν 
των άνω ή τήν άπόπειραν διενεργείας οιασδήποτε των είρη
μένων πράξεων' 

(β) τήν τοποθέτησιν ή ρίψιν χαλίκων, σκυβάλων, σαρωμάτων, 
αποκομμάτων, υπολειμμάτων, περιττωμάτων ή οιωνδήποτε 
άλλων,σκυβάλων;, ελαίων, μηχανελαίων ή οιουδήποτε.άλλου 
είδους ύγρου, λιπαντικού ελαίου, στέρεου ή υγρού απορρίμ
ματος— 

(i) έφ' οιουδήποτε μέρους της παραλίας της καθοριζομένης 
. , έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' ' 

;, (ii) εις οιονδήποτε ση μείον εντός της θαλάσσης έναντι της 
παραλίας της καθοριζομένης έν τω Πινάκι της παρού
σης Γνωστοποιήσεως· εντός αποστάσεως1 μικροτέρας 
των 200 ύαρδών έκ της υπό της άμπώτιδος σημειου

"', · . μένης γραμμής' ' · ' 
, (iii) έξ οιασδήποτε αποβάθρας, λιμένος ή προκυμαίας ευρι

σκομένων κατά μήκος της παραλίας της καθοριζομέ
νης έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' 

(iv) έξ οιουδήποτε δεξαμενόπλοιου ή άλλου θαλασσίου μετα
φορικού μέσου, το όποιον δυνατόν νά ευρίσκεται εντός 
ή νά διέρχεται διά μέσου των χωριτικών υδάτων της 
Κύπρου έναντι της παραλίας της καθοριζομένης έν 
τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' 

(γ) τήν στάθμευσιν, τοποθέτησιν ή έγκατάλειψιν οιουδήποτε τρο
χόσπιτου, κάρρου, χειραμάξης,. περιπτέρου, σκηνής, δοχείου, 

• ■ . εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων ή παντός 
ετέρου είδους παρομοίους φύσεως προς τά ανωτέρω εντός 
της έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο
μένης παραλίας' 

2. τήν άνέγερσιν περιπτέρου ή έτερου παρόμοιας φύσεως κατα
σκευάσματος εντός της έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως 


