
Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 206(Ι) του 2004  

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) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Προστασίας της Παραλίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

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(Ι) του 1992  
61(Ι) του 1992 

103(Ι) του 1992  
7(Ι) του 1993  

19(Ι) του 1993  
27(Ι) του 1993  
37(Ι) του 1993  
4(Ι) του 1994  

34(Ι) του 1994  
51(Ι) του 1994  
75(Ι) του 1994  
98(Ι) του 1997  
98(Ι) του 1997  
85(Ι) του 1999  
72(Ι) του 2000 

165(Ι) του 2000 
37(Ι) του 2002 

235(Ι) του 2002 
34(Ι) του 2003  
90(Ι) του 2003 

192(Ι) του 2003  
3(Ι) του 2004. 

 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 
«(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης δυνάμει του 

εδαφίου (1) παραβαίνει τους όρους αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και αν η 
συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στις 
παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, αν δε η συγκεκριμένη παράβαση 
αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις 
δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε αυτόν δύναται επιπρόσθετοι 
με την ποινή που επιβλήθηκε, να διατάξει τον καταδικασθέντα όπως— 
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 (α) Καταβάλει στις δημόσιες προσόδους την αξία οποιωνδήποτε λίθων, κροκάλων 
(βότσαλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης σε σχέση με την οποία τελέστηκε το 
ποινικό αδίκημα· και/ή  
(β) μετακινήσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε άχρηστα συντρίμμια λίθων, 
σκύβαλα, αποσαρώματα, σκουπίδια, οικιακές ακαθαρσίες ή άλλα απορρίμματα ή 
οποιαδήποτε έλαια, μηχανέλαια ή άλλα είδη υγρού λιπαντικού ελαίου ή στερεού ή 
υγρού απορρίμματος που απορρίφθηκε κατά παράβαση της γνωστοποίησης ή να 
πληρώσει στον Έπαρχο όλα τα αναγκαία έξοδα για τη μετακίνηση αυτή.».  

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «εκατό πενήντα» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις 
«πεντακόσιες». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5Δ του 
βασικού νόμου. 

4. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 5Δ του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε 
λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την 
Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα.».   

Τροποποίηση του 
άρθρου 5Ζ του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με άνω τελεία και την 
προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 «(δ) αρχή τοπικής διοικήσεως να δημιουργεί προσβάσεις για διασφάλιση της 
ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες· 

 (ε) πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια να δημιουργεί προσβάσεις για 
διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες.».  

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 Η του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5Η του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
σ' αυτό, μετά το τέλος της παραγράφου (στ) της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

 «(ζ) ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων ». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3865, 28/5/2004 206(I)/2004


