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Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 34(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 59.
22 του 1961
17 του 1964
8 του 1972
52 του 1975
21 του 1987
126 του 1989
11 του 1990
251 του 1990
40 του 1991
87 του 1991
234 του 1991
15(I) του 1992
41(I) του 1992
61(I) του 1992
103(I) του 1992
7(I) του 1993
19(I) του 1993
27(I) του 1993
37(I) του 1993
4(I) του 1994
34(I) του 1994
51(I) του 1994
75(I) του 1994
98(I) του 1997

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (που στο
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
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85(I) του 1999
72(I) του 2000
165(I) του 2000
37(I) του 2002
235(I) του 2002
34(I) του 2003
90(I) του 2003
192(I) του 2003
3(I) του 2004
206(I) του 2004
44(I) του 2006
68(I) του 2006
113(I) του 2008
123(I) του 2010
142(I) του 2011
79(Ι) του 2019
102(Ι) του 2019
166(Ι) του 2019.
Τροποποίηση
του άρθρου 5Δ
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 5Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «λούσιμο σκύλων στη θάλασσα» (τρίτη γραμμή), του ακόλουθου κειμένου:

72 του 1968
12 του 1986
43(Ι) του 2017.
(β)

«ή, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος
σκύλου, σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως περιοχές
επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του περί Προστασίας των
.
Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου» και

με την προσθήκη, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:
«Νοείται περαιτέρω ότι σε περιοχές που δεν έχουν καθορισθεί ως ειδικές
περιοχές για λούσιμο σκύλων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Η ή ως περιοχές
επιφυλαχθείσες αποκλειστικά διά λουομένους εν τη θαλάσση δυνάμει των διατάξεων
του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, αλλά έχουν ενταχθεί
στο Δίκτυο “Φύση 2000”, ισχύει η πιο πάνω απαγόρευση:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή λουσίματος
σκύλων, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Σκύλων Νόμου:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οδήγησης, διέλευσης ή
λουσίματος σκύλων, απαιτείται όπως οι σκύλοι είναι δεόντως εμβολιασμένοι και οι
ιδιοκτήτες τους έχουν στην κατοχή τους σχετικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο, εφόσον
ζητηθεί, παρουσιάζεται στην οικεία αρχή προς απόδειξη του γεγονότος αυτού.».
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