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Ν. 21/87

Ο περί Προστα σία ς της Πα ρα λία ς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδετα ι με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 21 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛίΑΣ
ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρηται ως ο περί Προσ τασ ίας της
Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού
μετά του περί Προσ τασ ίας της Παραλίας Νόμου (εν τοις εφεξής
αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»).
2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής
των λέξεων «του Επαρχου» (τρίτη γραμμή) και της αντικα
ταστάσεως των διά των λέξεων «της οικείας αρχής τοπικής
διοικήσεως»·
(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού
και της αντικατασ τάσ εως της διά της ακολούθου νέας παρα
γράφου:
«(γ) άνευ επηρεασ μού της κοινής χρήσ εως της παραλίας της
ελευθέρας διακινήσ εως επ* αυτής ή προσ βάσ εως προς
αυτήν, θα τοποθετή ή επιτρέπη εις έτερον να τοποθετή επί
ταύτης τράπεζας, καρέκλας, κρεββατάκια, ομπρέλλας, είδη
θαλασσίων αθλημάτων ή έτερα αντικείμενα, προς ενοι
κίασιν ή άλλως πως εκμετάλλευσ ιν τούτων, άνευ αδείας
της οικείας αρχής τοπικής διοικήσ εως και εις τοιούτο
μέρος και υπό τοιούτους όρους, περιλαμβανομένου του
καθορισμού ανωτάτων ορίων τιμών διά τας υπό των
αδειούχων προσ φερομένας υπηρεσ ίας, ως ήθελον καθο
ρισθή.»' και*
(γ) διά της εκ της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής
των λέξεων «του Επαρχου» (τρίτη γραμμή) και της αντικατα
στάσεως των διά των λέξεων «της οικείας αρχής τοπικής
διοικήσεως».
3. Το άρθρον 7 Α του βασ ικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού
διαγραφής των λέξεων «διά διατάγματος δημοσ ιευομένου εν τη επισ ήμω
εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη» (πρώτη, δευτέρα και τρίτη
γραμμαί) και της αντικατασ τάσ εως των διά των λέξεων «διά Κανονισ μών
εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσ ώπων και δημοσ ιευομένων
εν τη επισ ήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη την διαδικασ ίαν
χορηγήσεως και» και της εν τω τέλει αυτού προσ θήκης του ακολούθου
νέου εδαφίου (2), της υφισ ταμένης διατάξεως αποτελούσ ης το εδάφιον
(1) αυτού:
«(2) Οιαδήποτε άδεια εκδιδομένη δυνάμει του παρόντος Νόμου
ισχύει δι* έν έτος από της ημερομηνίας της εκδόσ εως ταύτης, εκτός
εάν προηγουμένως ανακληθή ή ανασ ταλή δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.».

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 39
22 του 1961
17 του 1964
8 του 1972
52 του 1975.
Τροποποίησις
του άρθρου 5
του βασι κού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου
7Α του βασι 
κού νόμου.

Ν. 21/87
Μεταβατικοί
διατάξεις.

688

4.—(1) Ανεξα ρτήτως των δια τάξεων του πα ρόντος Νόμου, πα ς όστις
εκμετάλλευσιν οιουδήποτε μέρους της πα ράλια ς δυνάμει α δεία ς
αρμοδίας α ρχής εκδοθείσης προ της ενάρξεως της ισχύος του πα ρόντος
Νόμου κα θώς επίσης πα ν έτερον πρόσωπον το οποίον τη ικα νοποιήσει
της οικεία ς α ρχής τοπικής διοικήσεως, εχρησιμοποίει οιονδήποτε μέρος
της πα ρα λία ς διά τους σκοπούς της πα ρα γράφου (γ) του άρθρου 5 του
βασικού νόμου, ως αύτη τροποποιείται διά του άρθρου 2(β) του πα ρόντος
Νόμου, δύνα ντα ι, τη υποβολή α ιτήσεως, ουχί α ργότερον της 30ής
Σεπτεμβρίου 1987, να ζητήσωσι πα ρά της οικεία ς α ρχής τοπικής
διοικήσεως την χορήγησιν της προβλεπομένης εις την ως προείρητα ι
παράγραφον α δεία ς.
(2) Οια δήποτε άδεια χορηγούμενη δυνάμει του πα ρόντος άρθρου
ισχύει διά τρία έτη α πό της ημερομηνία ς εκδόσεως τα ύτης κα ι εν πάση
περιπτώσει εκπνέει την 31ην Δεκεμβρίου 1989.
(3) Οια δήποτε άδεια χορηγούμενη δυνάμει του πα ρόντος άρθρου δεν
δημιουργεί ή μετα βιβάζει εις τον κάτοχον α υτής οιονδήποτε έτερον
δικαίωμα, προνόμιον συμφέρον ή έτερον πλεονέκτημα επί του μέρους
της παραλίας του οποίου έχει την εκμετάλλευσιν ή χρήσιν.
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς, Λευκωσία.

