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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3803 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 
ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Αριθμός 54 
Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανο

νισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπονργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 7Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Κεφ. 59, αφού κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση 
Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 7Α 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 7Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, εκδίδει 
τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

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(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(1) του 1994 

(137) 



75(1) του 1994 
98(1) τον 1997 
85(1) του 1999 
72(1) ion 2000 

165(1) ίου 2000 
37(1) του 2002 

235(1) ww 2002 
Mil) τον 2003 
90(1) ίου 2003 

192(1) του 2003 
3(1) του 2004. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ειίσημη 
Εφημεοί&α. 
Παοάρτημα 
Τρίτο <Ι): 
2.12.1994. 

Αντικατάσταση 
του 
Κανονισμού 3 
των βασικών 
κανονισμών. 

Αντικατάσταση 
του 
Κανονισμού 4 
του βασικών 
κανονισμών. 

«Αιτήσεις 
για άδεια. 

«Όοοι 
ποοσφορών. 

L Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας της 
Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 
και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Προστασίας της Παραλίας (Αδειες και 
Δικαιώματα) Κανονισμούς του 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Παραλίας (Αδειες και Δικαι
ώματα) Κανονισμοί του 1994 και 2004. 

2. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακό
λουθο Κανονισμό: 

3.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 
5 Β, 5Γ και 5Θ του Νόμου υποβάλλει αίτηση στην οικεία αρχή 
στον καθορισμένο τύπο. 

(2) Κάθε ενδιαφερόμενος για άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 5 Γ 
και 5Θ του Νόμου υποβάλλει γραπτή προσφορά στην οικεία αρχή 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτή.». 

3. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακό
λουθο Κανονισμό: 

4.—(1) Στις υποβαλλόμενες προσφορές για τους σκοπούς του 
άρθρου 5Γ του Νόμου περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληρο
φορίες και ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις είτε πρόκειται για 
φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο: 

(α) Ο προσφοροδότης έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο 
έτος της ηλικίας του· 

(β) ο προσφοροδότης υποβάλλει πιστοποιητικό λευκού 
ποινικού μητρώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας· 

(γ) ο προσφοροδότης έχει δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών του 
Τάγματος Αγίου Ιωάννη ή άλλου αναγνωρισμένου 
οργανισμού από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

(2) επιπρόσθετα με τους όρους που τίθενται δυνάμει της παρα
γράφου (1), για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων, ισχύουν και οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Υποβολή βεβαίωσης της οικείας Αστυνομικής Διεύθυν
σης ότι ο προσφοροδότης ή υπάλληλος του δεν ευθύνο
νται για σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα που επισυνέβη τα 
τελευταία τρία χρόνια, κατά παράβαση του Νόμου και 
των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο· 

(β) κατάθεση άδειας χειρισμού ταχύπλοου σκάφους, σύμ
φωνα με τις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων Σκαφών 
Νόμου· 

56(1 )τόυ 1992 
60(1) του 1999 
73(1) του 2001. 

(γ) συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστο πείρας στην παροχή 
διευκολύνσεων στην Κύπρο· 
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«Όοοι 
παραχώρησης 
άδειας παροχή; 
ιτπηρεσιών και 
διε\Ήθλ\τνσεων. 

(δ) παρουσίαση Διπλώματος Ναυσιπλοίας της Σχολής 
Ναυτικού Ομίλου ή άλλου Οργανισμού αναγνωρισμέ
νου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή το 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

(ε) παρουσίαση διπλώματος ναυαγοσωστικής, στο επίπεδο 
του Αργυρού Μεταλλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ναυαγοσωστικής· 

(στ) υποβολή βεβαίωσης ότι όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη, 
που θα χρησιμοποιούνται από τον προσφοροδότη σε 
σχέση με την αίτηση είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας. 

(3) Σε περίπτωση που πρσσφσροδότης είναι νομικό πρόσωπο, 
οφείλει να υποδείξει υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα έχει 
την ευθύνη λειτουργίας της αδειοδοτσύμενης διευκόλυνσης ή υπηρε
σίας και θα πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.»·, 

4. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά Προσθήκη, νέου 
τον Κανονισμό 4 του ακόλουθου νέου Κανονισμού: ^ον^βασ^ού

4Α.—(1) Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις για άδεια παροχής υπη κανονισμούς, 
ρεσιών για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 5 0 του 
Νόμου, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις είτε πρόκειται για 
φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο: 

(α) Ο αιτητής έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της 
ηλικίας του· 

(β) ο αιτητής υποβάλλει πιστοποιητικό λευκού ποινικού 
μητρώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας· 

(γ) ο αιτητής έχει δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών του Τάγμα
τος Αγίου ίωάννη ή άλλου αναγνωρισμένου οργανι
σμού από την Κυπριακή Δημοκρατία: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο 
οφείλει να υποδείξει υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα έχει 
την ευθύνη λειτουργίας της αδειοτούμενης υπηρεσίας και θα πλη
ροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

(2) Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις για άδεια παροχής διευκολύν
σεων για τους σκοπούς τόυ εδαφίου (2) του άρθρου 5Θ του 
Νόμου, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις είτε πρόκειται για 
φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο: 

(α) Ο αιτητής έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της 
ηλικίας του· 

(β) ο αιτητής υποβάλλει πιστοποιητικό λευκού ποινικού 
μητρώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας· 

(γ) ο αιτητής έχει δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών του Τάγμα
τος Αγίου Ιωάννη ή άλλου αναγνωρισμένου οργανι
σμού από την Κυπριακή Δημοκρατία' 

(δ) ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση της οικείας Αστυνομι
κής Διεύθυνσης ότι ο ίδιος ή υπάλληλος του δεν ευθύ
νονται για σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα που επισυνέβη 
τα τελευταία τρία χρόνια κατά παράβαση του Νόμου 
και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο. 
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Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 5 
των βασικών 
κανονισμών. 

76 του 1968 
12 του 1986. 

Αντικατάσταση 
του 
Κανονισμού 7 
των βασικών 
κανονισμών. 

(ε) ο αιτητής καταθέτει άδεια χειρισμού ταχύπλοου σκά
φους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων 
Σκαφών Νόμου. 

(στ) ο αιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη 
πείρα στην παροχή διευκολύνσεων στην Κύπρο. 

(ζ) ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση ότι όλα τα μηχανοκί
νητα σκάφη που θα χρησιμοποιούνται από τον ίδιο σε 
σχέση με την αίτηση είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο 
οφείλει να υποδείξει υπεύθυνο νομικό πρόσωπο το οποίο θα έχει 
την ευθύνη λειτουργίας της αδειοδοτούμενης διευκόλυνσης και το 
οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.». 

5. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (στ) της παραγρά

φου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(ζ) την απαγόρευση της χρήσης κάθε είδους κατά 

παράβαση των προνοιών του περί Προστασίας 
των Λουσμένων εν τη Θαλασσή Νόμου και του 
εκάστοτε ισχύοντος διατάγματος που εκδίδε
ται σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού.»· 

(β) με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (ε) της παραγρά
φου (3) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(στ) την απαγόρευση της κατασκευής οποιωνδήποτε κατα

σκευασμάτων κατά παράβαση των διατάξεων του εκά
στοτε εν ισχύι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου.»· 

(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγρά
φου (4) αυτού, με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

«(β) τον ανώτατο αριθμό και το είδος των αντικειμένων 
που θα τοποθετηθούν, καθώς και την καλή ποιότητα 
και την καταλληλότητα των αντικειμένων που θα χρη
σιμοποιηθούν.»· 

(δ) με την προσθήκη, μετά το τέλος της υποπαραγράφου (ιγ) της 
παραγράφου (4) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(ιδ) την αποφυγή με κάθε τρόπο της πρόκλησης οχληρίας 

σε λουσμένους και περιοίκους.»· και 
(ε) με την προσθήκη, μετά το τέλος της υποπαραγράφου (ε) της 

παραγράφου (5) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(στ) την υποχρέωση καταβολής εγγύησης για την τήρηση 

των όρων της άδειας που χορηγήθηκε.». 
6. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακό

λουθο Κανονισμό: 
«τύποι 7. Οι τύποι αιτήσεων και αδειών, που προβλέπονται από τα 
καιΐϊΐών άρθρα 5Β, 5Γ και 50 του Νόμου, καθορίζονται από την Κεντρική 

Επιτροπή Παράλιων.». 
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7. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προ τροποποίηση 
σθήκη μετά τον αριθμό «(3)» (πρώτη γραμμή) του αριθμού «(4)». κανονισμού s 

των βασικών 
κανονισμών. 

8. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση απο την παράγραφο (1) αυτού της φράσης κανονισμού 11 

«και 5Δ του Νόμου ή του Κανονισμού 10» (δεύτερη γραμμή) με τη των βασικών 
φράση «,5Δ και 50 του Νόμου ή των Κανονισμών 9 και 10»· και κανονισμών, 

(β) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγρά

φου (2) αυτού, με τις ακόλουθες παραγράφους: 
«(α) Παράβασης των άρθρων 5Β, 5Γ και 5Θ του Νόμου, 

(β) παράβασης των όρων άδειας, που χορηγήθηκε με βάση τα 
άρθρα 5Β, 5Γ και 5 0 του Νόμου,». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 








