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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
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Αρ. 4707, 29.5.2019
Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 79(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ 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
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.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (που στο
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«“άτομο με αναπηρίες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 της
.
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ».
Τροποποίηση
του άρθρου 5Δ
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού της άνω τελείας με
άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων
επιφυλάξεων:
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«Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει τη χρήση
τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο
διακίνησης ατόμου με αναπηρίες:
Νοείται περαιτέρω ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιπροσθέτως δεν
περιλαμβάνει αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που προσφέρουν διακίνηση
σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με
. .
κατάλληλη σήμανση » και
(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού της τελείας με άνω και
κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει την οδήγηση ή τη
διέλευση στην παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων
βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά
ως βοηθοί ή/και συνοδοί.».

Τροποποίηση
του άρθρου 5Ζ
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 5Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ)

αρχή τοπικής διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για
τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με
αναπηρίες στην παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων προσβάσιμων
χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων κατάλληλα
διαμορφωμένων για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη
.
θάλασσα ».

