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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' *Αρ. 1228 της 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδί
δεται δια δηιμσσιεύσεως ε'ίς την έπίσηιμον έψηιμερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 52 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προστασίας της Πα Συνοπτικός 

ραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 και θα άναγινώσκηται τίτλος. 
όμου μετά του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (έν τοις έφε κεφ. 59. 
ξής αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 22τοθΐ96ΐ 

17 τοΰ1964 
8 τ ο ΰ 1 9 7 2 . 

2. Τό άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ^  ^ κ ο ΰ 

αύτου και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου νόμου. 
παραγράφου : 

«(γ) ή στάθμευσις, τοποθέτησις, έγκατάλειψις ή άνέγερ
σις, εντός της έν τη τοιαύτη γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
περιοχής, οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος, σκάφους, 
τροχόσπιτου, κάρρου, χειραμάξης, δοχείου, εμπορικών ειδών, 
εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή παντός 
έτερου είδους παρόμοιας φύσεως προς τά ρηθέντα οχήματα, 
σκάφη, αντικείμενα, είδη, υλικά, όργανα ή 'κατασκευάσματα: 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν οιασδήποτε παραβάσεως τών 
διατάξεων της παρούσης παραγράφου και ανεξαρτήτως 
οιωνδήποτε έτερων μέτρων άτινα ήθελον' ληφθη κατά του 
παραβάτου, ό "Επαρχος δύναται νά προβη— 

(i) εις μετακίνησιν ή και άπομάκρυνσιν έκ της καθορι
ζομένης περιοχής οιουδήποτε οχήματος, σκάφους, 
αντικειμένου, είδους, ύλικου ή οργάνου σταυθμευ
θέντος, τοποθετηθέντος ή έγκαταλειφθέντος κατά 
παράβασιν της παρούσης παραγράφου* 

(999) 
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(ϋ) εις άπομάκρυνσιν, κατεδάφισα/, διάλυσιν ή κα ι απο
συναρμολόγησα/ οιουδήποτε κατασκευάσματος, και 
εις μετακίνησα/ και άπομάκρυνσιν έκ της καθοριζο
μένης περιοχής των υλικών και αντικειμένων τοιού
του κατασκευάσματος ανεγερθέντος ή τοποθετηθέν
τος κατά παράβασιν της παρούσης παραγράφου», 

(β) Διά της εν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (3) αύτου ένθέ
σεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «ή έτερα απορρίμματα» (δευτέ
ρα γραμμή), των λέξεων ή οιαδήποτε Ελαια, μηχανέλαια ή 
άλλα είδη ύγροϋ λιπαντικού ελαίου ή στερεού ή υγρού* απορ
ρίμματος» και της έν τέλει της ρηθείσης παραγράφου (β) 
προσθήκης των ακολούθων λέξεων «ή νά πλήρωση εϊς τον 
"Επαρχον πάντα τά αναγκαία διά την τοιαύτην μετακίνησιν 
Εξοδα». 

(γ) Διά της έν τω έδαφίω (4) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «οιονδήποτε δχημα,» (τετάρτη γραμμή), της λέξεως 
«■σκάφος,». 

(δ) Διά της έν τέλει αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(6) Έ ν τω παρόντι άρθρω «σκάφος» σημαίνει πλοΐον, θα
λαμηγόν, λέμβον, σχεδίοα/, φορτηγίδα και πλωτήν έξέδραν, 
και περιλαμβάνει παν πλωτόν μέσον ανεξαρτήτως του τρόπου 
ώθήσεως ή κινήσεως τούτου». 

Τρσποποίησις 3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς 
ϊόμοΙΤάΤής (

ι ε τ ο : τ
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θ
Ρ

ο ν 3
>

 τ ο
° ακολούθου νέου άρθρου : 

εν αύτω «Φύλαξις, 3Α. (1) Εις πασαν περίπτωσιν άπομακρύνσεως ύπό του 
ενθέσεωςνέου διάθεσις κλπ. Έπαρχου εκ της έν γνωστοποιήσει καθοριζομένης περιοχής 
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ν ασφαλή φύλαξιν του τοιούτου οχήματος, σκάφους, 
αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή ύλικου, 
έν περιπτώσει δέ καθ' ην ήθελεν έξ αμελείας προκληθή εις 
ταύτα οιαδήποτε ζημία, μη συμπεριλαμβανομένης φυσικής 
φθοράς, αΰτη θά βαρύνη την Δημοκροπίαν. 

(2) "Απασαι αϊ δαπάναι αϊ διενεργούμενοι ύπό του 
Έπαρχου διά την μετακίνησιν, άπομάκρυνσιν και φύλαξιν 
οιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, ύλι
κου ή οργάνου, ή διά την άπομάκρυνσιν, κατεδάφισα/, διά
λυσιν ή αποσυναρμολόγησα οιουδήποτε κατασκευάσματος 
καϊ την μετακίνησιν, άπομάκρυνσιν και φύλαξιν υλικών καϊ 
αντικειμένων κατασκευάσματος δυνάμει της παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 3 καϊ δυνάμει του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου καταβάλλονται είς τόν "Επαρχον 
ύπό τουπαραβάτου, του Ιδιοκτήτου ή και οιουδήποτε έτε
ρου προσώπου έχοντος την εύθύνην f\ τόν Ελεγχον του 
τοιούτου οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, ύλικου 
ή οργάνου, ή του κατασκευάσματος, έν σχέσει προς τό 
όποιον έγένετο ή παράβασις. 

(3) Τη αιτήσει της 'Αστυνομίας, ό "Επαρχος υποχρε
ούται νά παραδώση είς αυτήν πάν δχημα, σκάφος, άντι
κείμενον, είδος, δργανον, κατασκεύασμα ή ύλικόν φυλατ
τόμενον'ύπ' αύτου δυνάμει του εδαφίου (1), προς χρήσιν 
ώς τεκμήριον εις οιανδήποτε διαδικασίαν κατά του 
παραβάτου. 
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ψ (4) Έν περιπτώσει καθ' ήν δεν εΐνοα γνωστός εις τον 
Έπαρχον ό ιδιοκτήτης ή τυχόν έτερον πρόσωπον έχον την 
εύθύνην ή τον Μλεγχον οιουδήποτε οχήματος, σκάφους, 
αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή ύλικου 
ληφθέντος ύπό την φύλαξιν του Έπαρχου δυνάμει του εδα
φίου (1), ό "Επαρχος οφείλει νά προβη εις γνωστοποίησιν 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας περιγράφουσαν 
τό δχημα, σκάφος, άντικείμενον, είδος, όργανον, κατα
σκεύασμα ή ύλικόν κ α ! καλούσαν παν πρόσωπον όπερ δι
εκδικεί τούτο όπως ύποβάλη την άπαίτησίν του εΊς τον 
"Επαρχον εντός ενός μηνός από της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

(5) Παν όχημα, σκάφος, άντικείμενον, είδος, όργανον, 
κατασκεύασμα ή ύλικόν φυλαττόμενον ύπό του Έπαρχου 
δυνάμει του εδαφίου (1) όπερ δεν ήθελε διεκδικηθή εντός 
ενός μηνός από της δημοσιεύσεως της έν τω έδαφίω (4) 
αναφερομένης γνωστοποιήσεως δύναται νά πωληθή ή νά 
διατεθή κατά τοιούτον έτερον τρόπον ή νά ίκαταστραφή, 
ως ήθελε καθορισθή ύπό του Έπαρχου : 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην ό "Επαρχος είναι της 
γνώμης ότι ή άμεσος πώλησις ή έτερα διάθεσις του τοι
ούτου οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, 
κατασκευάσματος ή ύλικου θά ήτο προς όφελος του Ιδιο
κτήτου ή του τυχόν ετέρου προσώπου έχοντος την εύθύνην 
ή τον Ιλεγχον αύτοΰ, δύναται νά προβη εις τήν άμεσον 
πώλησιν ή έτέραν διάθεσιν αύτου, οπότε ή έν τη δυνάμει 
του εδαφίου (4) γενομένη γνωστοποιήσει κλήσις προς 
διεκδίκησιν δέον νά άναφέρηται εις τό προϊόν της τοιαύτης 
πωλήσεως ή ετέρας διαθέσεως. 

(6) ΕΊς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε πρόσωπον, δι
εκδικούν, δι ' αιτήσεως υποβληθείσης εντός ενός μηνός άπό 
της δημοσιεύσεως της έν τω έδαφίω (4) αναφερομένης 
γνωστοποιήσεως, τήν Ιδιοκτησίαν, τήν εύθύνην ή τόν ελεγ
χον οιουδήποτε ύπό του Έπαρχου φυλαττο.μένου οχήματος, 
σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσμα
τος ή ύλικου, δεν ήθελεν ικανοποιήσει τόν Έιταρχον περί 
της τοιαύτης ιδιοκτησίας, ευθύνης ή ελέγχου, ό "Επαρχος 
δύναται νά ένεργήση συμφώνως προς τό κύριον μέρος 
του εδαφίου (5), έκτος έάν είχε προηγουμένως προβη είς 
τήν πώλησιν ή έτέραν διάθεσιν του οχήματος, σκάφους, 
αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή ύλικου 
κατ' έφαρμογήν της επιφυλάξεως του ρηθέντος εδαφίου 
(5) : 

Νοείται ότι ό αίτητής δικαιούται νά έκκαλέση τήν άπορ
ριπτικήν άπόφασιν του Έπαρχου δι ' αιτήσεως υποβαλλο
μένης, εντός επτά ήμερων άπό της αποφάσεως, είς τόν 
Ύπουργόν, κα! έν τοιαύτη περιπτώσει ό "Επαρχος δεν 
δύναται νά προβη ε'ις οιανδήποτε ένέργειαν δυνάμει του 
κυρίου μέρους του εδαφίου (5) προ της ύπό του ΎπουργοΟ 
εκδόσεως σχετικής αποφάσεως. 

(7) Τό προϊόν πωλήσεως ή ετέρας διαθέσεως οιουδή
ποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, 
κατασκευάσματος ή ύλικου διενεργούμενης δυνάμει του 
εδαφίου (5), ή του εδαφίου (6), κατόπιν αφαιρέσεως των 
δαπανών διά τήν μετακίνησιν, άπομάκρυνσιν, φύλαξιν κα! 
πώλησιν ή έτέραν διάθεσιν αύτου, θά διατίθεται κατά τοι
ούτον τρόπον ώς ήθελε κάθορί'σθή.ύπό του Υπουργού.». 
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Τροπσιτοίησις 
τοΰ άρθου 5 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη 
πλαγιοτίτλου 
εις τό άρθρον 
5Α τοΰ βασι
κού νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου διά της 
έν αύτω ένθέ
σεως νέου 
άρθρου 7Α. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 8 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

4. Τό άρθρον 5 του βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά της προσθήκης εις τό τέλος του εδαφίου (1) αύτοΟ τών 

'ακολούθων νέων παραγράφων, της εις τό τέλος της παρα
γράφου (γ) τελείας άντικαθ ιστάμενη ς διά άνω τελείας : 

«(ιδ) θά διοργανώνη ή προβαίνη είς διεξαγωγήν οιασδή
ποτε παιδιάς, ή θά λαμβάνη μέρος εις οιανδήποτε παιδιάν, 
έπι της παραλίας άνευ της προς τοΰτο αδείας του Έπαρχου 
και εΙς τοιούτο μέρος της παραλίας καΐ ύπό τοιούτους ορούς 
ώς ήθελον 'καθορισθή έν τη αδεία' 

(ε) θά όδηγη ή διέρχεται διά μηχανοκινήτου οχήματος 
ή έτερου οιασδήποτε φύσεως τροχοφόρου, ή θά έπιτρέπη ή 
προβαίνη είς όδήγησιν, διέλευσιν ή λοΟσιν οιωνδήποτε προ
βάτων, αιγών, κυνών, ίππων ή οιουδήποτε είδους ζώων, εντός, 
έπι ή διά της παραλίας, ή θά έπιτρέπη ή προβαίνη είς άνα
ψιν πύρας έπι της παραλίας.». 

(β) Διά της έν τω έδαφίω (2) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «ή οιασδήποτε λέμβου» (προτελευταία γραμμή), των 
λέξεων, «ή οιωνδήποτε τραπεζών, καρεκλών ή ετέρων αντι
κειμένων». 

5. Είς τό άρθρον 5Α του βασικού νόμου διά του παρόντος προστί
θεται ό ακόλουθος πλαγιότιτλος : 

«Εξουσία καθορισμού περιοχών έν αΐς απαγορεύεται άνέγερσις 
οικοδομών». 

6. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγρα
φής του εδαφίου (2) αύτου και του έν αρχή αύτου ένπαρενθέτου 
αριθμού «(1)». 

7. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς 
μετά τό άρθρον 7, τοΟ ακολούθου νέου άρθρου : 
«•Εξουσία 7Α. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγμα
Ύπουργικοΰ τ θ ς δημοσιευοίμένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
Συμβουλίου Κ ρ α τ ί α ς ν α καθορίζη τον τύπον οιωνδήποτε άδειων έκδι
πρός καθο c ■ » c ^ ~ ' κ ι ' « 
ρισμόν τύπου, δομένων δυνάμει του παρόντος Νομού, τους περιορισμούς 
δρων, τελών ' ή δρους εφαρμοζόμενους είς τοιαύτας άδειας και τά έν 
κλπ. άδειων, σχέσει προς ταύτας πληρωτέα τέλη καΐ δικαιώματα και 

τόν τρόπον του υπολογισμού τούτων, είτε άναφορικώς προς 
όλόκληρον την Δημοκροοτίαν είτε άναφορικώς προς τοιαύ
τήν περιοχήν αυτής ώς ήθελε καθορισθή έν τω διατά
γματι.». 

8. Τό άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «άλλως κεκτημένον ύπό της Αυτής Μεγαλειό
τητος ή του Κυβερνήτου έκ μέρους της Αυτής Μεγάλειότητος» (τρίτη 
και τετάρτη γραμμαί) και της άντικαστάσεώς των διά τών λέξεων 
«άλλως κεκτημένον ύπό της Δημοκρατίας». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


