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Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.

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 (Ι) του 1992
41(1) του 1992
61(1) του 1992
103(1) του 1992
7(1) του 1993
19(1) του 1993
27(1) του 1993
37(1) του 1993
4(1) του 1994
34(1) του 1994
51(1) του 1994
75(1) του 1994.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 98(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προστασίας
της Παραλίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος").

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
ορισμού "παροχή υπηρεσιών" με τον ακόλουθο ορισμό:
" 'παροχή υπηρεσιών' σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο
της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση
σε λουομένους".
3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το
εδάφιο (6), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
"(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για άκατο, όπως
αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 5Β, η οποία τοποθετείται στην παραλία έπειτα
από άδεια της οικείας αρχής με βάση το ίδιο άρθρο.".
4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2)
και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια
(3), (4) και (5), αντίστοιχα:
"(2) Κατασκεύασμα το οποίο κατασκευάζεται ή τοποθετείται κατά
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να κατεδαφιστεί
ή να μετακινηθεί από τον Έπαρχο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα
μέτρα που δυνατό να ληφθούν εναντίον του ιδιοκτήτη ή του κατόχου
του."· και
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(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4), όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, των λέξεων
"παράνομου προσωρινού" (πρώτη και δεύτερη γραμμή).
5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 Β του βασικού νόμου καταργείται και τα εδάφια Τροποποίηση
(2) και (3) αναριθμούνται σε εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα.
τουβασοωύ53
νόμου.

6. Το άρθρο 5Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο Αντικατάσταση
άοθΩΟ«ρορο.

του άρθρου 5Δ
του βασικού

"5Δ.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται(α) Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τη
διακίνηση των λουσμένων σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων
από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως την καθορίζει για
κάθε περιοχή η οικεία αρχή με γνωστοποίηση που αναρτά σε πινακίδα
σε περίοπτο μέρος της κάθε περιοχής·
(β) να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία·
(γ) να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία ή τη θάλασσα·
(δ) να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο
οποιασδήποτε φύσεως·

νόμου

·

(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία
ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα·
(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος
αδικήματος και δύναται να διωχθεί από την οικεία αρχή δυνάμει του άρθρου
5Κ.".
7. Το άρθρο 5Ε του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο Αντικατάσταση
άοθοο·
ν ν
'

του άρθρου 5Ε
του βασικού

"5Ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με πρόταση του Υπουργού ή άλλως
και έπειτα από διαβουλεύσεις με την Κεντρική Επιτροπή Παράλιων, αν
ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί για λόγους προστασίας
ή διατήρησης του φυσικού αρχαιολογικού ή οικολογικού χαρακτήρα
οποιασδήποτε παραλίας ή για λόγους που σχετίζονται με τη θαλάσσια ζωή
ή την πολεοδομία και χωροταξία ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό λόγο με
γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας αναφορικά με την οποία
δε θα παρέχονται διευκολύνσεις ή υπηρεσίες από αρχή τοπικής διοικήσεως
και δε θα εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια δυνάμει των άρθρων 5Β και 5Γ.".
8. Το άρθρο 5ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο
(2), αμέσως μετά τη λέξη "Χωρομετρίας" (πέμπτη γραμμή) κόμματος και των
λέξεων "της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης".
9. Το άρθρο 5Η του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) των λέξεων "στο άρθρο 5Ζ"
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις "στις λοιπές διατάξεις του
Νόμου."· και
(β) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) του εδαφίου
(1) και την προσθήκη των λέξεων "από μέρους των αρχών τοπικής
διοικήσεως.".
10. Το άρθρο 5 0 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά
'

/ο\

t

'

/,χ

Μ

α

>

Λ.

νο ου

^

·

Τροποποίηση
ϊ°υ βασ?κ°ού5ΣΤ
νόμου.
Τροποποίηση
τουβασικού
νόμου
·

Τροποποίηση
τουάρθρου5Θ

την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας παραγράφου:
τουβασικού
"(γ) τα μέλη των αρχών τοπικής διοίκησης και οι υπάλληλοι και εργάτες νόμου ·
των αρχών αυτών δε δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά δυνάμει
των παραγράφων (α) και (β).".
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Τροποποίηση
του άρθρου 5 Κ
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 7Α
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου:
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11. Το άρθρο 5Κ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο
(1), αμέσως μετά τη λέξη "οποιουδήποτε" (ενδέκατη γραμμή), των λέξεων
"κατασκευάσματος ή".
12. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) των λέξεων "και όλα τα ανακτώμενα
έξοδα" (δεύτερη και τρίτη γραμμή)· και
(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
"(4) Τα ανακτώμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έξοδα
καταβάλλονται ως ακολούθως:
(α) Στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εάν αυτά έγιναν από τον
Έπαρχο.
(β) Στο ταμείο της οικείας αρχής, εάν αυτά έγιναν από αρχή τοπικής
διοικήσεως.".
13. Το. άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο:
"(2) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιθεωρητών παραλίας είναι(α) Ο έλεγχος εάν τοποθετούνται στην παραλία αντικείμενα ή εάν διεξάγονται
παιγνίδια η εάν παρέχονται υπηρεσίες ή διευκολύνσεις χωρίς να έχει
χορηγηθεί σχετική άδεια από την οικεία αρχή·
(β) ο έλεγχος για την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση των προνοιών
του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτόν
και των όρων άδειας που του χορηγήθηκε·
(γ) η επιτήρηση της χρήσης της παραλίας γενικά και η βεβαίωση ότι οι χρήστες(ΐ) χρησιμοποιούν την παραλία με ευταξία,
(ii) δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση σ' αυτή σε απόσταση
τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας,
όπως καθορίζεται για κάθε περιοχή από την οικεία αρχή,
(iii) δεν παρενοχλούν άλλους με τη συμπεριφορά τους,
(ίν) δε ρυπαίνουν την παραλία και τη θάλασσα·
(δ) η λήψη των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε παραβάτη του Νόμου
ή των Κανονισμών ή των όρων χορηγηθείσας άδειας και η υποβολή
καταγγελίας στην οικεία αρχή.".
14. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση της υφιστάμενης πρόνοιας σε εδάφιο (1)·
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1), όπως αυτό έχει αριθμηθεί με βάση την
προηγούμενη παράγραφο, αμέσως μετά τη λέξη "αρχή" (έκτη γραμμή) των
λέξεων "να επιβάλει σ' αυτή χρηματική ποινή μέχρι ποσού χίλιων λιρών
ή και"·
(γ) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
"(2) Οποιοδήποτε ποσό επιβληθεί σε αρχή τοπικής διοίκησης ως
χρηματική ποινή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εισπράττεται
από την Ένωση Δήμων Κύπρου, κατατίθεται στο ταμείο της και
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη εξόδων λειτουργίας
της Κεντρικής Επιτροπής Παράλιων.".
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15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
™°άοθοοΤΐ4
(α) Με την αντικατάσταση από την κύρια πρόνοια του των λέξεων "άδεια του βασικού
δεν παραχωρείται" (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις "αρχή τοπικής διοίκησης ν μου'
δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν παραχωρεί άδειες σε ιδιώτες"· και
(β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη, αμέσως μετά τη λέξη "δύναται" (τέταρτη
γραμμή), των λέξεων "να παράσχει υπηρεσίες ή".
16. Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις του βασικού νόμου και οποιουδήποτε Ειδική
νόμου τον τροποποιεί, άδειες για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που διαταξη ·
εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 θα ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2000.

