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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1994 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 75(1) του 1994
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 Προσ τασ ίας της Παραλίας Συνοπτικός
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί *χλ°ϊ·
Προστασίας της Παραλίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός Κ£φ^9,
„
νόμος).

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(1) 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(D του 1994.

(787)

\
Τβοχοποίηση
τουάοθοου2
«η»βασικού
νόμου.
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2. To άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στην καχάλληλη αλφαβητική σειρά χων ακόλουθων
νέων ορισμών:
«'αρχή χοπικής διοικήσεως' σημαίνει για περιοχή
δήμου χο οικείο δημοτικό συμβούλιο, για περιοχή
βελτιώσεως χο οικείο συμβούλιο βελχιώσεως και για
οποιαδήποτε άλλη περιοχή χην οικεία χωριχική
επιχροπή, υπό χην ιδιόχηχά της ως Επιτροπής Δημό
σιας Υγείας και με την έννοια που δίνει στον όρο αυτό
Κεφ. 259.
ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος·
81 του 1963
5 του 1983
71 του 1987
169 του 1991
37(Ι)του1992
840)του1992.

Ανη

^σϊ"σ|ΐ

του βόθρου 5
του βασικού

νόμου.

'επαγγελματίας' σημαίνει πρόσωπο το οποίο, κατά
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου, κατέχει άδεια για την παροχή υπηρεσιών ή
διευκολύνσεων που χορηγήθηκε πριν από την 31η
Δεκεμβρίου 1993·
'οικεία αρχή' σημαίνει την αρχή τοπικής διοικήσεως
στα όρια της περιοχής της οποίας βρίσκεται το αναφε
ρόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας·
'παροχή διευκολύνσεων' σημαίνει την τοποθέτηση
στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλ
λευση, ακάτων, ειδών θαλάσσιων αθλημάτων και
άλλων ανχικειμένων, συμπεριλαμβανομένης χης χρησι
μοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα ακάχων και
άλλων ανχικειμένων ή εγκαχασχάσεων για σκοπούς
διεξαγωγής οποιωνδήποχε θαλάσσιων αθλημάχων ή
ψυχαγωγίας·
'παροχή υπηρεσιών' σ ημαίνΕΐ χην χοποθέχηση σχην
παραλία, για ενοικίαση ή για άλλου είδους εκμεχάλ
λευση, κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών.»·
(β) με χην ανχικαχάσχαση του ορισμού της λέξεως "Έπαρχος" με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:
«Έπαρχος' σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία
βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας».
3· Τ ο άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
/,-j\
«QUQO:

κατα
5.—(1) Απαγορεύεται η κατασκευή ή τοποθέτηση στην παραλία
ί ^ " κατασκευασμάτων για τα οποία δε χορηγήθηκε έγκριση του
στηνπαοαλία. γ π ο υ θ γ ΐ κ σ υ Συμβουλίου με βάση το άρθρο 5Α του Νόμου και
άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και/ή
τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.
(2) Υφιστάμενο κατασκεύασμα, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια
με βάση το εδάφιο (1) του καταργούμενου άρθρου 5 του βασικού
σκευ<
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νόμου, θα πρέπει ν α μετακινηθεί το αργότερο μέσα σε δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το προσωρινό κατα
σκεύασμα θα θεωρείται παράνομο και θα είναι νόμιμο για τον
Έ π α ρ χ ο να το μετακινήσει.
(3) Τα έξοδα του Επαρχου για τη μετακίνηση παράνομου
προσωρινού κατασκευάσματος βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και/ή τον
κάτοχο του και μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 'κατασκεύασμα'
σημαίνει καλύβη, παράπηγμα ή άλλο προσωρινής ή μόνιμης
μορφής κατασκεύασμα και περιλαμβάνει κινητό κατασκεύασμα.».
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το προσθήκη
νέων
άρθρο 5 Α, των ακόλουθων νέων άρθρων:
ά&Φ*"Αντικείμενα
5Β.—(1) Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών σε απόσταση π ο υ
και παιγνίδια κ α χ υ π τ ε ι τ ο 20% α π ό την παραλία. Το 20% επεκτείνεται σε βάθος
στην παραλία. .

,,

,

,

,

,

,*

,

όχι μεγαλύτερο τ ω ν δεκαπέντε μέτρων ανάλογα με την ακτή.
(2) Κανένα π ρ ό σ ω π ο δε δύναται, χ ω ρ ί ς την προηγούμενη άδεια
της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων π ο υ διαλαμβάνει
η άδεια αυτή—
(α) Να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να
τοποθετεί σε αυτή άκατο για προσωπική χρήση ή καρέκλες
ή τραπέζια για χρήση α π ό τους πελάτες παρακείμενης
ιδιωτικής επιχείρησης·
(β) ν α διοργανώνει ή να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιουδή
ποτε παιγνιδιού ή να παίρνει μέρος σε οποιοδήποτε
παιγνίδι στην παραλία.
(3) Στο π α ρ ό ν άρθρο 'άκατος' σημαίνει κάθε μηχανοκίνητο ή
ιστιοφόρο σκάφος και περιλαμβάνει λέμβο, καταμαράν, ιστιοσα
νίδα, ποδήλατο θάλασσας, κανό και κάθε άλλο πλωτό μέσο, καθώς
και κάθε άλλο ρυμουκλούμενο από αυτά αντικείμενο.
Παροχή
5Γ.—(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να προβαίνει σε παροχή
υπηοεσιων ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν ή διευκολύνσεων στην παραλία χωρίς την προηγούμενη
διευκολύνσεων , c

,

,

,

,η

,

στην παραλία. ά ° ε ι α της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων π ο υ
διαλαμβάνει η άδεια αυτή.
(2) Αρχή τοπικής διοικήσεως μπορεί να παρέχει η ίδια υπηρε
σίες στην παραλία π ο υ βρίσκεται μέσα στα όρια της.
Απαγοοευμένες 5Δ. Κανένα πρόσωπο δε δύναται πάνω ή διά μέσου της παραλίας—
^ ^ ^ ^
(α) Να οδηγεί ή ν α διέρχεται με μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο
τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως·
(β) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση ή λούσιμο οποιουδή
ποτε ζώου·
(γ) να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία.
Εξουσία
5 Ε. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με πρόταση του
Υπουργικού Υπουργού ή άλλως και έπειτα από διαβουλεύσεις με την Κεντρική
απαγορεύει'm EJUtQOfltfi Παράλιων, αν ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον το
χορήγηση
απαιτεί για λόγους προστασίας ή διατήρησης του φυσικού, αρχαι
αδειών.
ολογικού και οικολογικού χαρακτήρα οποιασδήποτε παραλίας, με
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γνωστοποίηση δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο
κρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας αναφο
ρικά με την οποία καμιά άδεια, δυνάμει των άρθρων 5 Β και 5Γ,
δεν εκδίδεται.
Κενι
ο*»<ή
5ΣΤ.—(1) Ιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Παράλιων η οποία
^Τοπικές απαρτίζει ^ό τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπο
Πουλιών, του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτε
ρικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινο
τήτων Κύπρου και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλο
ντικών Οργανώσεων ως μέλη, η οποία ασκεί τις εξουσίες που της
χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.
(2) Για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παρά
λιων, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της οικείας αρχής ή
εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
και τρεις άλλους εκπροσώπους της οικείας αρχής, ως μέλη,
η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που της χορηγούνται από τον
παρόντα Νόμο.
Σχέδιο χρήσης 5Ζ.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 5Γ εφαρμόζεται σχέδιο
της παραλίας, χρήοης της παραλίας (που θα αναφέρεται στο εξής ως 'το σχέδιο'),
το οποίο ετοιμάζεται από την τοπική Επιτροπή Παράλιων για
κάθε δήμο, περιοχή βελτιώσεως και χωριό, εγκρίνεται από την
Κεντρική Επιτροπή Παράλιων και, σε περίπτωση υποβολής ενστά
σεων δυνάμει του εδαφίου (4), επικυρώνεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα
επόμενα εδάφια.
(2) Στο σχέδιο σημειώνονται τα όρια της παραλιακής κρατικής
γης, με εξαίρεση οποιοδήποτε τμήμα για το οποίο έχει δημοσιευτεί
γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 5 Ε, μέσα στα οποία αρχή τοπικής
διοικήσεως θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ή στα οποία θα
μπορεί να παρασχεθεί σε ιδιώτη άδεια για την. παροχή υπηρεσιών
ή διευκολύνσεων με βάση το άρθρο 5Γ, κατά τρόπο ώστε—
(α) Να παραμένει ουσιωδώς ικανοποιητικός ελεύθερος χώρος
παραλίας για χρήση από το κοινό,
(β) να διασφαλίζεται η κοινή χρήση της παραλίας και γενικά
να μην παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η ελεύθερη
διακίνηση και η πρόσβαση σ' αυτή.
(3) Σχέδιο που ετοιμάζεται από Τοπική Επιτροπή Παράλιων
υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για
την έγκριση του με ή χωρίς τροποποιήσεις.
(4) Σχέδιο εγκεκριμένο από την Κεντρική Επιτροπή και
υπογραμμένο από τον πρόεδρο της κατατίθεται στην οικεία Επαρ
χιακή Διοίκηση και στα Γραφεία της οικείας αρχής για επιθεώρηση
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από κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, δημοσιεύεται σχετική
γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και
παρέχεται χρόνος τριών εβδομάδων για την υποβολή ενστάσεων
από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή που ισχυρίζονται ότι
παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα τους.
(5) Ένσταση κατά του σχεδίου υποβάλλεται στον πρόεδρο της
Κεντρικής Επιτροπής Παράλιων και περιέχει τους λόγους στους
οποίους αυτή βασίζεται.
(6) Η Κεντρική Επιτροπή Παράλιων μεριμνά για την ταχύτερη
δυνατή εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται εναντίον
σχεδίου και υποβάλλει στον Υπουργό σχετική έκθεση με τις ειση
γήσεις της:
Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων ζητούνται
και οι απόψεις της ενδιαφερόμενης Τοπικής Επιτροπής Παρά
λιων.
(7) Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά του
σχεδίου, ο Υπουργός μεριμνά όπως η έκθεση της Κεντρικής
Επιτροπής Παράλιων, μαζί με το σχέδιο και τις ενστάσεις που
υποβλήθηκαν, καθώς και τις δικές του εισηγήσεις, υποβληθούν στο
Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης ως προς τις ενστάσεις
και για επικύρωση του σχεδίου με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα
αποφασίσει.
(8) Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παρά
λιων και για το οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις δεν υποβάλ
λεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.
(9) Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παρά
λιων ή επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως πιο
πάνω αναφέρεται, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε σχέση με
αυτό γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(10) Σχέδιο που εγκρίθηκε ή επικυρώθηκε δυνάμει των εδαφίων
(7) και (8) διαβιβάζεται στην οικεία αρχή για εφαρμογή.
(11) Για μελλοντική αναθεώρηση σχεδίου ακολουθείται η διαδι
κασία που προβλέπεται στα εδάφια (1) έως (10).
Αρμοδιότητες
5Η.—(1) Στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παρα
Κεντρικής λ ι ω ν περ1λαμβάνονται, επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στο
Παίδων. άρθρο 5Ζ, και οι ακόλουθες:
(α) Η έγκριση των όρων προσφορών που ζητούν οι οικείες
αρχές με βάση το άρθρο 5Θ.
(β) Ο καθορισμός των ανώτατων δικαιωμάτων έκδοσης
αδειών από τις οικείες αρχές και η δημοσίευση σχετικής
γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας.
(γ) Ο καθορισμός ανώτατων δικαιωμάτων για την παροχή
υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία από αδειού
χους και από αρχές τοπικής διοικήσεως και η δημοσίευση
σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
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Η έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις Τοπικές
Επιτροπές Παράλιων, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιό
μορφης ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου και των
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.
(ε) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό για θέματα σχετιζό
μενα με τον παρόντα Νόμο.
(στ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του σχεδίου και των αποφάσεων
της.
(2) για τους σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου
(1) και με αναφορά στο σχέδιο, η Κεντρική Επιτροπή Παράλιων
κατατάσσει τις διάφορες περιοχές της παραλίας σε κατηγορίες, με
βασικό κριτήριο την εμπορικότητα και ελκυστικότητα της κάθε
περιοχής.
Ποοσφοοές.
5Θ.—(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε
περίπτωση που αρχή τοπικής διοικήσεως αποφασίσει να μην
παρέχει η ίδια υπηρεσίες σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου
5Γ, θα χορηγεί σχετικές άδειες σε ιδιώτες, μόνο έπειτα από
προσφορές.
(β) Άδειες για παροχή διευκολύνσεων χορηγούνται από την
οικεία αρχή σε ιδιώτες, έπειτα από προσφορές.
(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι πρόνοιες του σχεδίου—
(α) Για την παροχή υπηρεσιών σε παραλιακή κρατική γη η
οποία—
(i) εφάπτεται ξενοδοχείου ή διαχωρίζεται από αυτό με
δημόσιο δρόμο· ή
(ii) εφάπτεται ιδιωτικής γης, η οποία εμπίπτει εξ
ολοκλήρου μέσα σε ζώνη προστασίας της παραλίας
που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου
(1) του άρθρου 5Α και στην οποία δεν υφίσταται
οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξη· και
(β) για την παροχή διευκολύνσεων και/ή υπηρεσιών από
επαγγελματία,
θα χορηγείται άδεια κατά προτεραιότητα στον ιδιοκτήτη του ξενο
δοχείου ή της Ιδιωτικής γης ή σε επαγγελματία, ανάλογα με την
περίπτωση, νοουμένου ότι ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή ο επαγγελμα
τίας είναι διατεθειμένος να καταβάλει στην οικεία αρχή ποσό ίσο
προς την ψηλότερη προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα της
παραλίας, το ύψος της οποίας σε καμιά περίπτωση δε θα υπερ
βαίνει, κατ' αναλογία εμβαδού, το ύψος της ψηλότερης προσφοράς
που κατακυρώθηκε για παραλία της ίδιας κατηγορίας στην
εδαφική περιοχή της ίδιας αρχής τοπικής διοικήσεως:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η προσφορά του ιδιοκτήτη του
ξενοδοχείου ή της ιδιωτικής γης ή του επαγγελματία είναι ψηλό
τερη από την κατακυρωθείσα προσφορά για παραλία της ίδιας
κατηγορίας στην εδαφική περιοχή της ίδιας αρχής τοπικής διοική
σεως, θα ισχύει η προσφορά του εν λόγω ιδιοκτήτη ή επαγγελ
ματία.
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5 ι.—(i) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ικανοποιείται από από
φ α σ η π ο υ ε κ ο ο θηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5Β, 5Γ
και 5Θ μπορεί, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν της σχετικής απόφασης, να υποβάλει έγγραφη προσφυγή
στην Κεντρική Επιτροπή Παράλιων, στην οποία να αναφέρει τους
λόγους για υποστήριξη της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την
προσφυγή του στην οικεία αρχή.
(2) Η Κεντρική Επιτροπή Παράλιων εξετάζει την προσφυγή
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κοινοποιεί την απόφαση
της στον προσφεύγοντα και στην οικεία αρχή.
(3) Η δυνάμει των άρθρων 5Γ και 5Θ απόφαση της οικείας
«ΟΧής δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περίπτωση υποβολής
προσφυγής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Κεντρικής
Επιτροπής Παράλιων και, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί
προσφυγή, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται
στο εδάφιο (1).
5Κ.—(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να
συμμορφωθεί στις διατάξεις των άρθρων 5,5Β, 5Γ και 5Δ ή στους
όρους άδειας που εκδόθηκε με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7Α ή με οποιο
δήποτε τρόπο παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση στην παραλία
ή την πρόσβαση προς αυτή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περί
πτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο
που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί να διατάξει τη μετακίνηση, με
δαπάνες του προσώπου αυτού, οποιουδήποτε αντικειμένου πού
βρίσκεται παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος της παραλίας.
(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διαΐάξεις του εδαφίου (1), η
οικεία αρχή μπορεί, σε περίπτωση—
(α) Παράβασης των άρθρων 5 Β και 5Γ,
(β) παράβασης των όρων άδειας που χορηγήθηκε με βάση τα
' άρθρα 5Β και 5Γ,
(γ) διαπίστωσης ότι σχετική άδεια χορηγήθηκε έπειτα από
δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος εν
γνώσει του αδειούχου,
(δ) καταδίκης του αδειούχου για αδίκημα δυνάμει του παρό
ντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει
αυτού ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, το οποίο κατά
την άποψη της οικείας αρχής—
(i) μαρτυρεί ανικανότητα ή ακαταλληλότητα στην
προσήκουσα εκτέλεση των επαγγελματικών του
καθηκόντων ή
(ii) συγκαταλέγεται μεταξύ των αδικημάτων εκείνων για
τα οποία ανυπαρξία καταδίκης αποτελεί προϋπό
θεση για την έκδοση από τον Αρχηγό Αστυνομίας
του πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα που προβλέ
πεται στον Κανονισμό 4 των περί Προστασίας της
Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών,
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Τροποποίηση
του άρθρου 7Α
του βασικού

5. Το
(α)

νομου

(β)

Τροποποίηση

νοΧίΓ*

5. Ο
άρθο 8

να απομακρύνει αμέσως από την παραλία οποιοδήποτε αντικεί
μενο που τοποθετήθηκε σ' αυτή χωρίς άδεια και να ανακαλεί ή να
αναστέλλει τυχόν εκδοθείσα άδεια:
Νοείται ότι καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται
δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εκτός αν δοθεί στον αδειούχο
προειδοποίηση μιας εβδομάδας για τη σκοπούμενη ανάκληση ή
αναστολή, στην οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της
ανάκλησης ή αναστολής, και παρασχεθεί σ' αυτόν η δυνατότητα να
υποβάλει γραπτώς, μέσα σε μια εβδομάδα, λόγους αντικρούοντες
την ενέργεια αυτή:
Νοείται περαιτέρω ότι η οικεία αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τον παραβάτη να της καταβληθούν τα έξοδα που υπέστη για τη
μετακίνηση από την παραλία των παράνομων αντικειμένων.
(3) Αν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) και
(2) προκύψει ζημιά σε βάρος του παραβάτη, η οικεία αρχή δε φέρει
ευθύνη και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων.".
άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος
Νόμου δεν είναι μεταβιβάσιμη και για την παροχή υπηρεσιών
ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους από την
έκδοση της, ενώ για την παροχή διευκολύνσεων ισχύει μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από την έκδοση της, εκτός αν
καθορίζεται σ' αυτή προγενέστερη ημερομηνία λήξης ή αν προη
γουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.».
Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Όλα τα εισπραττόμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου δικαιώματα, τέλη και, χρηματικές ποινές και όλα τα
ανακτώμενα έξοδα καταβάλλονται στην οικεία αρχή και αποτε
λούν μέρος του ταμείου της.>>.
βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το
τ ω ν π ι κατω νέων αοθοων:

° ·

°

την προσθήκη "Καθαρισμός
9. Αποτελεί καθήκον κάθε αρχής τοπικής διοικήσεως ο καθαρι
νέων άρθρων, της παραλίας. 0^ς τ η ς π α ρ α λ χ α ς π 0 υ βρίσκεται μέσα στα όρια της, καθώς και
της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουσμέ
νους.
επιθεωρητές
ι ο . _ ( ΐ ) Κάθε αρχή τοπικής διοικήσεως δύναται να διορίζει
παραλίας.
επιθεωρητές παραλίας ή να αναθέτει την εκτέλεση των καθηκό
ντων των επιθεωρητών σε άλλους υπαλλήλους της.
(2) Οι επιθεωρητές ελέγχουν την από μέρους του κάθε
αδειούχου πιστή τήρηση των όρων της άδειας που του χορηγήθηκε,
επιτηρούν με ευταξία την από μέρους του κοινού χρήση της παρα
λίας και καταγγέλουν στην οικεία αρχή οποιαδήποτε παράβαση
του Νόμου ή των Κανονισμών.
(3) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι επιθεωρητές
φέρουν ειδικό ευδιάκριτο σήμα.
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Εξουσία
Kf^1*1^
ιχοοπ

n . Αν η Κεντρική Επιτροπή Παράλιων, έπειτα από σχετική
έρευνα, διαπιστώσει ότι αρχή τοπικής διοικήσεως αμελεί ή παρα
λείπει να εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτόν ή ότι τις
εφαρμόζει κατά τρόπο πλημμελή, δύναται, με απόφαση της την
οποία κοινοποιεί στην εν λόγω αρχή, να απαιτήσει από αυτή να
ενεργήσει κατάλληλα μέσα σε τακτή προθεσμία και, αν μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η αμέλεια ή παράλειψη συνεχί
ζεται, να αφαιρέσει από αυτή όλες ή οποιαδήποτε από τις εξουσίες
ή αρμοδιότητες τις οποίες η αρχή αυτή έχει με βάση τον παρόντα
Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν και να
αναθέσει την ενάσκηση τους σ' οποιοδήποτε άλλο όργανο ή
πρόσωπο:
Νοείται ότι το όργανο ή πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται εξου
σίες ή αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου περιβάλλεται με όλες τις εξουσίες ή αρμοδιότητες της
αοχής τοπικής διοικήσεως.
Άδεια δε
12. Άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων
δημιουργεί
5 Β και 5Γ δε δημιουργεί ή παρέχει στον κάτοχο της οποιοδήποτε
προνόμιο.
δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα στο μέρος της
παραλίας στο οποίο αναφέρεται.
Κατάργηση
.13. Οι υπάρχουσες μισθώσεις της κρατικής παραλιακής γης με
μισθώσεων.
την έννοια που της δίνει ο παρών Νόμος καταργούνται.
Δασική γη.
14. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Δασών Νόμου, καμιά
άδεια δεν παραχωρείται για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων
σε περιοχές που κηρύσσονται εθνικά δασικά πάρκα και σε
περιοχές προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας, καθώς και σε
δασική γη που βρίσκεται σε παραλία:
Νοείται ότι σε τμήματα της δασικής γης στα οποία ήδη παρέχο
νται υπηρεσίες και διευκολύνσεις και μόνο σ' αυτά, για σκοπούς
του παρόντος Νόμου, η οικεία αρχή τοπικής διοίκησης και με τη
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δασών δύναται να χορηγήσει
άδειες για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων.».
7.—(1) Ανεξαρτήτως των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου και του
βασικού νόμου, η ισχύς των αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύν
σεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 παρατείνεται μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 1996 και 1997, αντίστοιχα.
(2) Για τις άδειες αυτές καταβάλλονται για τα έτη 1995, 1996 και 1997 τα
δικαιώματα που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου αυξημένα κατά 14% για το 1995 και το 1996 και κατά 28%
για το 1997.

Ειδικές
διατάξεις.

