ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 315 της 14ης Μ Α Ι Ο Υ 1964

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, το
κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υντάγ
ματος.
'Αριθμός 17 του 1964
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολού θως :

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Προστασίας Σ υνοπτικός
της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, θά άναγινώσκηται τίτλος.
δε όμοΰ μετά του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (έν τοις ^2εφ Ρ9\9 6 1 .
εφεξής αναφερομένου ώς ό «δασικός Νόμος^>).
2 . Ό βασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια της αντι
καταστάσεως της λέξεως «Διοικητής» δπου αϋτη συναντάται δια της
λέξεως «"Επαρχος», των λέξεων «Έφημερίς της Κυβερνήσεως» δπου
αδται συναντώνται δια των λέξεων «επίσημος έφημερίς της Δημο
κρατίας» και της λέξεως «Κυβερνήτης» δπου αϋτη συναντάται δια
τών λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον».

Τροποποίησις
τοΰ βασικού
Νόμου διά της
αντικατα
στάσεως
ώρισμένων
ορών
έν αύτφ.

3 . Το άρθρον 2 του βασικού Νόμου δια του παρόντος τροποποιείται
ώς ακολούθως :
(α) προστίθεται έν αύτώ, και κατά τήν προσήκουσαν άλφαβη
τικήν τάξιν, ό ακόλουθος ορισμός :
« «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών, περι
λαμβάνει δε οιονδήποτε έπί τούτω έξουσιοδοτηθέντα ύπό του
Υπουργού λειτουργόν παρά τω Υπουργεία) της αρμοδιότη
τος αύτου»'
( β ) ό ορισμός της λέξεως «παραλία» αντικαθίσταται διά του
ακολούθου ορισμού :
« «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός αποστάσεως ουχί
μείζονος τών εκατόν ύαρδών άπό της γραμμής της ανωτάτης
στάθμης παλίρροιας, ώς ό Υπουργός ήθελε διά γνωστοποιή
σεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας καθορίσει».

ΤροποποΙ
ησις τοΰ
άρθρου 2
τοΰ βασικού
Νόμου.
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ΤροττοποΙ
ησις τοΰ
Αρθρου 3
τοϋ βασικοΟ
Νόμου.

4 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου. 3 του δα σικού Νόμου δια τοΟ πα ρόν
τος τροποποιείτα ι ως α κολούθως :
(α) α ντικα θίστα τα ι ή πα ράγρα φος (α ) διά της α κολούθου :
«(α) ή εκσκα φή, εξα γωγή, φόρτωσις ή συσσώρευσις
λίθων, κροκάλων (βότσα λων), χα λίκων, άμμου ή
,έτέρας, ϋλης εντός του κα θοριζομένου έν τη τοια ύτη
γνωστοποιήσει τμήμα τος της πα ρα λία ς, ή ή έξ α ύτοΟ
% μετακίνησις τών άνω, ή ή α πόπειρα διενεργεία ς οια σ
δήποτε των είρημένων πράξεων»'
(β) έντίθετα ι έν α ύτω; αμέσως μετά τήν πα ράγρα φον (β) ή α κό
λουθος πα ράγρα φος :
«(γ) ή άνέγερσις, στα θμευσις, τοποθέτησις ή έγκα τάλει
ψις, εντός της έν τη τοια ύτη γνωστοποιήσει κα θοριζο
μένης περιοχής, οιουδήποτε τροχόσπιτου, κάρρου, χει
ραμάξης, περιπτέρου, σκηνής, δοχείου, εμπορικών
είδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων ή πα ντός έτερου
είδους πα ρόμοια ς φύσεως προς τ α α νωτέρω».

ΤροποποΙ
ησις το5
άρθρου 5
τοΰ βασικοΟ
Μάμου.

5. Τό άρθρον 5 του δα σικού Νόμου δια του πα ρόντος τροποποιείτα ι
ώς α κολούθως :
(α) α ντικα θίστα τα ι τό εδάφιον (1) διά τοΰ α κολούθου εδα φίου :
«(1) Ο ύ δ ε ί ς 
(α) θά Ανεγείρη ή θά άνέχητα ι ή έπιτρέπη εις έτερον
νά άνεγείρη επί της πα ρα λία ς οια νδήποτε κα λύβην,
πορατΐηγμα ή έτερον κοττα σκεύα σμα άνευ α δεία ς
του 'Υπουργού κ α ι μόνον υπό τους έν τη τοια ύτη
αδεία δια λα μβα νόμενους δρους'
(δ) θά τοποθετή έπι της πα ρα λία ς ή έπιτρέπη εις έτερον
νά τοποθετή έπ' α υτής οια νδήποτε λέμβον άνευ
αδείας του Έπα ρχου, κα ι τότε μόνον ύπό τους έν
τη τοια ύτη α δεία δια λα μβα νόμενους δρους'
( γ ) ιδιοκτήτης ή φύλα ξ ή α ντιπρόσωπος τοιούτου ιδιο
κτήτου ή φύλα κος οιουδήποτε κα φενείου ή εστια το
ρίου θά τοποθετή ή έπιτρέπη εις έτερον νά τοπο
θετή έπί τής πα ρα λία ς τράπεζα ς, κα ρέκλα ς ή έτερα
αντικείμενα άνευ α δεία ς του Έπα ρχου, κα ι τότε
μόνον ύπό τους έν τη τοια ύτη α δεία δια λα μβα νόμε
νους δρους».
(δ) έντίθεντα ι έν έδα φίω (2) κ α ι α μέσως μετά τάς λέξεις «του
εδαφίου (1) τοΟ πα ρόντος άρθρου» (έν τη δευτέρα γρα μμή)
αί α κόλουθοι λέξεις :
«ή δστις πα ρα βα ίνει ή δέν συμμορφουτα ι προς τους δρους
τους δια λα μβα νόμενους έν α δεία χορηγηθείση δυνάμει του
εδαφίου (1) του πα ρόντος άρθρου».
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