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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 102(Ι)/2019 
Αρ. 4719,  22.7.2019 

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 102(Ι) του 2019 

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 
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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) 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 5Ζ 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 5Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 

(12) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
 

«(13) Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, δεν επηρεάζονται οι 
υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού άδειες παροχής υπηρεσιών ή 
διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή και σημεία της παραλίας τα οποία εμπίπτουν στο 
οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζεται για 
την  περίοδο  ισχύος  των  εν  λόγω  αδειών  το  αμέσως  προηγούμενο  εν  ισχύι  κατά  την 
παραχώρηση αυτών σχέδιο χρήσης της παραλίας: 

 
Νοείται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος των αδειών 

εφαρμόζεται το αναθεωρημένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.».
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5Θ 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5Θ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

 
(α)    Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «κατά τη διάρκεια του τέταρτου 

έτους» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εντός του πρώτου τριμήνου του τέταρτου έτους 
ισχύος της εν λόγω άδειας»

.
 

 
(β)    με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία 

και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

 
102(Ι) του 2019. 

«Νοείται  ότι,  η  ισχύς  των  υφιστάμενων  κατά  την  ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροπο- 
ποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019 αδειών παροχής διευκολύνσεων, 

παρατείνεται κατά ένα έτος.»
. 
και

 

(γ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

«(3Α) Σε περίπτωση μη προκήρυξης προσφορών κατά το πρώτο τρίμηνο του τέταρτου 
έτους ισχύος της άδειας   παροχής διευκολύνσεων, οι προσφορές προκηρύσσονται από 
τον Έπαρχο αντί από την οικεία αρχή εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες και ο Έπαρχος περιβάλλεται με όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της 
οικείας αρχής όσον αφορά την παραχώρηση αδειών παροχής διευκολύνσεων: 

 
Νοείται ότι, στην περίπτωση των αδειών παροχής διευκολύνσεων των οποίων η ισχύς 

παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3), οι προσφορές 
προκηρύσσονται από την οικεία αρχή κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του πέμπτου 
έτους ισχύος αυτών και σε περίπτωση μη προκήρυξης προσφορών εντός του εν λόγω 
χρονικού διαστήματος, οι προσφορές προκηρύσσονται από τον Έπαρχο εντός χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση προκήρυξης προσφορών από τον Έπαρχο, τα 

εισπραττόμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δικαιώματα, τέλη και χρηματικές 
ποινές που αφορούν την παραχώρηση αδειών παροχής διευκολύνσεων παύουν να 
αποτελούν μέρος του ταμείου της οικείας αρχής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) 
του άρθρου 7Α και καταβάλλονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5Ι 
του βασικού 
νόμου. 

4.        Το άρθρο 5Ι του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)    Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία 
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
«Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (3Α) του άρθρου 

5Θ, οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Επάρχου δύναται να 
υποβάλει έγγραφη προσφυγή στον Υπουργό, στην οποία να αναφέρει τους λόγους στους 

οποίους στηρίζεται η προσφυγή, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στον Έπαρχο.»
.
 

 
(β)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(2) Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, 

εξετάζει την προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κοινοποιεί την απόφαση 

στον προσφεύγοντα και στην οικεία αρχή ή στον Έπαρχο, ανάλογα με την περίπτωση.»
.
 

και 
 

(γ)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(3) Οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των άρθρων 5Γ και 5Θ, της οικείας αρχής ή 
του Επάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περίπτωση 
υποβολής προσφυγής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής 
Παραλιών ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση και, σε περίπτωση που δεν έχει 
καταχωρισθεί προσφυγή, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
εδάφιο (1).». 

 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

