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Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 166(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 
102(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) 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 ως ακολούθως: 
 
  

  (α)  Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (6) αυτού σε παράγραφο (α). 
 
 



 

 

 

  (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού, όπως αυτή έχει 
αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αμέσως μετά τη λέξη «ενδιαφερόμενο» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής». 

 

  (γ)  με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού, όπως αυτή 
έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» 
(πέμπτη γραμμή), της φράσης «και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες». 

 

  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού, όπως 
αυτή  έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 
   «(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση καθιστά γνωστό στο 

κοινό ότι το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας αρχής.». και 

  

  (ε)  με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (11) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«εφαρμογή» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και η οικεία αρχή μεριμνά όπως αυτό 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της».   

  

  


