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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' 'Αρ. 1613 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Ά ρυθμός 35 του 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΠΟΤΑΜΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.) ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρη,ται ώς ό περί Δημοσίων Ποτά- Σϋν0ΤΓΓικός 

μών (Προστασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 και θα άναγι τ[τλος. 
νώσκη,ται όμου μετά του περί Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). κεφ. 82. 

2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποί

(α) Δια της προσθήκης αμέσως μετά την παράγραφον (β) ησι<;τοϋ 
του έδαφάου (;1) αύτου της ακολούθου νέας παραγράφου,, της το0βασικοθ 
εις τό τέλος της τοιαύτης παραγράφου (β) τελείας άντικαθι νόμου, 
σταμένης δι' άνω τελείας: 

K<t(ry)< τήν τοποθέτησαν ή έγκατάστασιν οιουδήποτε οχήματος, 
μηχανήματος ή έτερου «ντι/κειμένου εντός ή έπί της 
ικοίτης, όχθης ή τοίχου οιουδήποτε ποταμού ή μέρους οίου
Ιδήποτε ποταμού ύπό συνθήικας δημιουργούσας εϋλογον 
ύποψίαν δτι ή τοποθέτησις ή έγκατάστασις οιουδήποτε 
τοιούτου οχήματος, μηχανήματος ή έτερου αντικειμένου 
εγένετο προς τον σκοπόν μετακινήσεως ή μεταφοράς 
ιλίίθων, χαλίκων, άμμου ή έτερων ουσιών εξ αύτοΟ.»' 

(β) δια της προσθήκης αμέσως μετά τήν παράγραφον (β) 
του εδαφίου (2) αύτοΟ της ακολούθου νέας παραγράφου, του 
εις τό τέλος της τοιαύτης παραγράφου (β) κόμματος άντικα
θισταμένου δι' άνω τελείας και προστιθεμένου εις τό τέλος της 
ιδίας παραγράφου του διαζευκτικού1 «η» : 

«(γ) τοποθετεί ή εγκαθιστά ή μέριμνα ώστε νά τοποθετηθη ή 
έγκαταστάθη οιονδήποτε όχημα, μηχάνημα ή έτερον άντι
ικείμενον εντός ή έπί της κοίτης, όχθης ή τοίχου οιουδή
ποτε ποταμού ή μέρους οιουδήποτε ποταμοΟ άναφορικώς 
προς τά όποια τυγχάνει εφαρμογής ή γνωστοποίησις ή 
κατά παράβασιν οιουδήποτε δρου διαλαμβανομένου έν τη 
(τοιαύτη γνωστοποιήσει.»' 

(829) 
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Κεφ. 6. 
1 1 τ ο ΰ 1 9 6 5 
14τοΰ 1960 
5 0 τ ο ΰ 1 9 6 2 
1 1 τ ο ΰ 1 9 6 3 

8 τ ο ΰ 1 9 6 9 
4 9 τ ο ΰ 1 9 7 0 
5 8 τ ο ΰ 1 9 7 2 

1 τοΰ 1980. 
Δ.Ν. Τόμ. II 
120. 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τ ρ [τον : 
20.5.1954 
21.6.1956 

8.5.1958. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
14.10.1965 
23.12.1965 
29. 1.1969 
24.10.1969 

6.10.1972 
1. 2.1974 
4. 6.1976 
3. 2.1978. 

(γ) δια της έκ του εδαφίου (2); αυτού διαγραφής των λέξεων 
«ΐμή ιύπερβ αινούσαν τον ένα μήνα» και «<μή υπερβαίνον τάς πέντε 
Ιλίρας» (δεικάτη όγδόη; και δεκόττη ένατη γραμμαί, αντιστοίχως) 
και τής αντικαταστάσεως των δια των λέξεων «ιμή ύπερβαίνουσαν 
τους δώδεκα μήνας» και «ιμή υπερβαίνον τάς έπτακοσίας πεντή
κοντα λίρας», αντιστοίχως' 

(δ) Ιδια τής προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (2). αύτου των 
ακολουθών νέων εδαφίων :ι 

«(3) Έπί τή δευτέρα ή οιαδήποτε μεταγενέστερα καταδίκη δι' 
άδίκηιμα κατά παράβασιν των διατάξεων των παραγράφων 
ί(α) και (γ) , ώς θά ήτο ή περίπτωσις, του εδαφίου (2^, ό 
παραβάτης θά υπόκειται ε'ις πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς 
χιλίας πεντακόσιας λίρας ή εΙς φυλάκισιν μη ύπερβαίνου
σαν τά τρία ετη ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας., 

.'(4)ι Τό Δΐ'καστήριον ενώπιον του όποιου εκδικάζεται κατη
γορία προσαφθεΐσα εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα 
διαπραχθέν κατά παράβασιν τής παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2) δύναται κατόπιν ex parte αιτήσεως να διά
ταξη άναστολήν. πάσης περαιτέρω μετακινήσεως ή μετα
φοράς λίθων, χαλίκων, άμμου ή άλλων ουσιών έκ του 
ποταμού ή ιμέρους αύτου, μέχρι τής τελικής εκδικάσεως 
τής υποθέσεως άναφορικώς προς ήν προσήψθηι ή κατηγο
ρία : 

Νοείται δτι ή &κδο:σις τοιούτου διατάγματος υπόκειται 
εις τάς διατάξεις τουι περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 
του περί Δικαστηρίων Νόιμου και των περί Πολιτικής 
ιΔικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. 

(£>) Έπί τή τρίτη ή οιαδήποτε έτερα μεταγεν&στέρα καταδίκη 
προσώπου δι'' αδικήματα διαπραχθέντα κατά παράβασιν 
των παραγράφων (α); και (γ ) , ως θά ήτο ή περίπτωσις, 
του εδαφίου1 (2), τό Δικαστήριον δύναται να διατάττη την 
κατάσχεσιν παντός όχή.ματος, μηχανήματος ή έτερου αντί
κειμένου χρηισιμοποιηΐθέντος διά την διάπραξιν τών τοιού
των άδικηιμάτων.». 

Έτυπώθη ίν τ<5> Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


