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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ  –  ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (FAQ) 

                                                                                                   

  Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας?  

Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος και άμεσος 

φορέας για την διαχείριση της παραλίας είναι η Τοπική Αρχή (Δήμος/Κοινότητα) 

η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση του Σχέδιου Χρήσης Παραλίας, 

την αδειοδότηση των Παροχέων  Υπηρεσιών Παραλίας (κρεβατάκια και 

ομπρέλες),  την αδειοδότηση των  Παροχέων Διευκολύνσεων Παραλίας (είδη 

θαλασσίων αθλημάτων) καθώς και  τη διεξαγωγή οποιονδήποτε άλλων 

δραστηριοτήτων και έργων επί της παραλίας.  Ανώτερη εξουσία στην διαχείριση 

της παραλίας έχει  η Επαρχιακή Διοίκηση. 

 Ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της παραλίας και των 

δημόσιων χώρων υγιεινής που βρίσκονται σε αυτή? 

Η Τοπική Αρχή (Δήμος/Κοινότητα) στα όρια της οποίας βρίσκεται η παραλία. 

Ποια είναι η καθορισμένη τιμή χρέωσης για κρεβατάκια και 

ομπρέλες? 

Η ανώτατη τιμή χρέωσης σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 

Παραλιών είναι €2,50 για κάθε τεμάχιο. Οι λουόμενοι συμβουλεύονται να ζητούν 

έκδοση εισιτηρίου για αποφυγή παρεξηγήσεων.  Η καθορισμένη τιμή ισχύει για 

όλα τα κρεβατάκια και ομπρέλες που βρίσκονται πάνω στην παραλία, δεν ισχύει 

όμως για κρεβατάκια που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους όπως π.χ  πισίνες 

και κήποι ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λ.π όπου η τιμή ορίζεται ελεύθερα από τον 
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επιχειρηματία. Σε περίπτωση όπου παραλιακό ξενοδοχείο διαχειρίζεται 

κρεβατάκια πάνω στην παραλία δικαιούται να τα παρέχει αποκλειστικά σε 

ενοίκους/πελάτες του ξενοδοχείου  είτε δωρεάν ως μέρος των υπόλοιπων 

υπηρεσιών που παρέχει,  είτε έναντι του ανώτατου ορίου €2,50 το τεμάχιο.  

  Επιτρέπεται τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες προς ενοικίαση να 

καταλαμβάνουν ολόκληρη την παραλία? Κάποτε κατά τους μήνες αιχμής  

είναι τόσο πυκνά τοποθετημένα που δυσκολεύουν την διακίνηση των 

λουομένων. 

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία η τοπική αρχή οφείλει να αφήνει ποσοστό 

50% της παραλίας κενό από κρεβατάκια και ομπρέλες ενοικίασης, για ελεύθερη 

χρήση του από το κοινό. Ο κενός χώρος μπορεί να βρίσκεται κατά μήκος ή κατά 

φάρδος της παραλίας.  Η νομοθεσία επίσης καθορίζει την τοποθέτηση των 

ενοικιαζόμενων υπηρεσιών να γίνεται με αναλογία  16 τετραγωνικά μέτρα 

διαθέσιμα για κάθε ομπρέλα με δύο κρεβατάκια. 

 Επιτρέπονται οι αθλοπαιδιές στην παραλία? 

Οι αθλοπαιδιές στην παραλία επιτρέπονται μόνο στα καθορισμένα  για τον 

σκοπό αυτό σημεία (π.χ γήπεδα beach volley κλπ). 

Χρειάζεται ειδική άδεια για την διοργάνωση Beach Party ή άλλων 

εκδηλώσεων στην παραλία? 

Όσον αφορά τη διοργάνωση Beach Party ή άλλων εκδηλώσεων στην παραλία  

χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια από την Τοπική Αρχή  στα όρια της οποίας 

βρίσκεται η παραλία. Ένας από τους βασικούς όρους συνήθως των τοπικών 

αρχών για την παροχή άδειας διοργάνωσης οποιασδήποτε εκδήλωσης είναι ο 

καθαρισμός /επαναφορά της παραλίας στην αρχική της κατάσταση εκ μέρους 

των διοργανωτών. 

 Επιτρέπονται οι διανυκτερεύσεις/κατασκηνώσεις στην παραλία? 

Οι διανυκτερεύσεις/κατασκηνώσεις στην παραλία όπως και σε οποιοδήποτε 

άλλο υπαίθριο δημόσιο χώρο εξαιρουμένων των αδειούχων κατασκηνωτικών 

χώρων, απαγορεύονται .  
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 Υπάρχουν προσβάσιμες παραλίες για ΄Ατομα με Αναπηρίες 

(ΑμεΑ)? 

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού μέχρι στιγμής 
50 παραλίες  για ΑμεΑ  εκ των οποίων  29 με πλήρη προσβασιμότητα (ράμπες / 
διάδρομοι / άλλα μέσα πρόσβασης μέχρι την θάλασσα) και 21 παραλίες με 
μερική προσβασιμότητα (ράμπες / διάδρομοι μέχρι την παραλία). Τέσσερις από 
τις παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα διαθέτουν αυτόνομο σύστημα 
θαλάσσιας πρόσβασης ΑμεΑ (Seatrac) το οποίο μέσω ειδικού καθίσματος 
εφαρμοσμένου σε σιδηροτροχιά, μεταφέρει τον χρήστη σε βάθος 60εκ. περίπου 
μέσα στο νερό . Επιπρόσθετα, αρκετές παραλίες διαθέτουν ειδικό αμφίβιο 
τροχοκάθισμα κατάλληλο για διακίνηση στην παραλία και πρόσβαση στην 
θάλασσα (Floating Wheelchair). Όλες οι προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 
διαθέτουν παράλληλα ειδικούς χώρους υγιεινής και στάθμευσης. Διάφορες 
πληροφορίες για παραλίες ΑμεΑ και άλλες πληροφορίες για ΑμεΑ  υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.visitcyprus.com (ενότητα 
Οργανώστε το Ταξίδι σας, Άτομα με Αναπηρίες) και στο εταιρικό τμήμα 
www.visitcyprus.biz  (στήλη ανακοινωθέντων – Θάλασσα και Παραλία). 

Ποιες είναι οι περιοχές/ζώνες προστασίας λουομένων? 

Κινδυνεύουμε κολυμπώντας σε άλλα σημεία? 

Είναι οι καθορισμένες περιοχές από το Διάταγμα Περί Προστασίας των 

Λουομένων στην θάλασσα, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

κάθε χρόνο.  Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με σημαντήρες μέσα στην 

θάλασσα χρώματος  πορτοκαλί, ροζ ή κίτρινου τοποθετημένους παραλλήλως 

της παραλίας. Σημαντήρες καθέτως της παραλίας τοποθετούνται για την 

οριοθέτηση των διαύλων, δηλαδή των διαδρόμων μέσα στους οποίους 

επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών μηχανοκινήτων και μη, περιλαμβανομένων 

όλων των ειδών θαλασσίων αθλημάτων όπως jet ski, κανό, ποδήλατα 

θαλάσσης, σανίδες ιστιοπλοΐας κ.α Το Διάταγμα  για τις ζώνες προστασίας των 

λουομένων έχει ισχύ από την μέρα έκδοσης του, γύρω στα τέλη Απριλίου μέχρι 

τα τέλη Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου ή μέσα Νοεμβρίου ανάλογα με την περιοχή, 

οπόταν αφαιρούνται οι σημαντήρες. Προσοχή! Οι ώρες που ισχύει το Διάταγμα 

για την πιο πάνω περίοδο είναι από τις 6.00 π.μ ως τις 8.30 μ.μ. Τις υπόλοιπες 

ώρες όλη η θάλασσα θεωρείται «ανοικτή» για οποιαδήποτε δραστηριότητα 

όπως ψάρεμα με δίκτυα και ψαροντούφεκο, διακίνηση σκαφών κ.α. 

Κολυμπώντας σε οποιαδήποτε ζώνη ή χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν 

υφίσταται το Διάταγμα Προστασίας των Λουομένων οι κίνδυνοι είναι σαφώς 

πολύ περισσότεροι.  

 

 

http://www.visitcyprus.com/
http://www.visitcyprus.biz/
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 Το ψάρεμα με καλάμι από την στεριά επιτρέπεται στις περιοχές 

προστασίας των λουομένων? 

Σύμφωνα με τους Περί Αλιείας κανονισμούς το ψάρεμα με καλάμι από τη στεριά 

επιτρέπεται. Οι υπόλοιποι τρόποι ψαρέματος επιτρέπονται μόνο εκτός των 

ζωνών  ή του ωραρίου κατά το οποίο υφίσταται το Διάταγμα Προστασίας των 

Λουομένων (βλ. προηγούμενη παράγραφο). 

 Οι περιοχές όπου ισχύει το Διάταγμα περί Προστασίας των 

Λουομένων είναι στελεχωμένες με Ναυαγοσωστικούς Σταθμούς? 

Αν και δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να υποχρεώνει την στελέχωση  των 

παραλιών εντός των ζωνών προστασίας λουομένων  με ναυαγοσωστικούς 

σταθμούς, οι περισσότερες από αυτές είναι στελεχωμένες ιδίως κατά τους μήνες 

αιχμής (Ιούλιο και Αύγουστο). Ωστόσο στις παραλίες με Γαλάζια Σημαία η 

ύπαρξη ναυαγοσωστικών σταθμών/εξοπλισμού αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο. 

Τι σημαίνουν οι κόκκινες και κίτρινες σημαίες στην παραλία? 

Η δίχρωμη σημαία (κόκκινο με κίτρινο) σημαίνει ότι η παραλία είναι 

προστατευόμενη από ναυαγοσώστες.  Η κίτρινη σημαία σημαίνει ότι οι 

λουόμενοι πρέπει να κολυμπούν με προσοχή (συνήθως λόγω ανέμων) . Η 

κόκκινη σημαία υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλου κινδύνου και καλεί τους 

λουόμενους να βγουν έξω από το νερό. 

Τι είναι η «Γαλάζια Σημαία»? 

Είναι ένας διεθνές περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο χειρίζεται η Μη 

Κερδοσκοπική Οργάνωση CYMEPA και συντονίζει το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται σε παραλίες που είναι καθαρές, έχουν καθαρά 

νερά κολύμβησης,  διαθέτουν πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, έχουν 

καθαρές τουαλέτες, διαθέτουν ναυαγοσώστη με εξοπλισμό και πρώτες βοήθειες, 

διαθέτουν ευκολίες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ( πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον μία παραλία για ΑμεΑ σε κάθε τοπική αρχή που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα), παρέχουν πληροφορίες για προστατευόμενες και ευαίσθητες 

γειτονικές περιοχές και για ενδεχόμενο κινδύνου ρύπανσης και προσφέρουν 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα απονέμεται σε Μαρίνες με τα πιο 

πάνω κριτήρια με εξαίρεση τα νερά κολύμβησης.  Στην Κύπρο υπάρχουν 61 

παραλίες και μία Μαρίνα με «Γαλάζια Σημαία» σε 19 Δήμους και Κοινότητες 

(2018).  
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Ποιος μπορεί να επέμβει στις παραβιάσεις που γίνονται εκ μέρους 

σκαφών στην θάλασσα (π.χ επικίνδυνο οδήγημα, είσοδος  στην ζώνη 

λουομένων)? 

Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εκδρομικών 

σκαφών (mini-cruises εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων). 

Το Υφυπουργείο  Ναυτιλίας. 

Αναφορικά με τα θαλάσσια αθλήματα , μπορεί οποιοσδήποτε να 

ενοικιάσει ταχύπλοο σκάφος ή jet-ski ? 

Με βάση τον «Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμο» κανένας δεν δικαιούται να είναι 

χειριστής ταχύπλοου σκάφους εκτός εάν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή 

ταχύπλοου σκάφους. Ο νόμος εξαιρεί τους προσωρινούς επισκέπτες για 

περίοδο μέχρι 30 ημερών, οι οποίοι μπορούν να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος 

κατηγορίας β΄(περιλ. Jet-ski) νοουμένου ότι έχουν συνυπογράψει από κοινού με 

τον ιδιοκτήτη του ταχύπλοου καθορισμένη δεσμευτική δήλωση στην οποία να 

φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις του επισκέπτη για τον 

χειρισμό ταχύπλοου κατηγορίας β΄. Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου όσο και οι 

τουρίστες πρέπει να είναι 18 ετών και άνω. 

Ποιος πρέπει να ειδοποιείται σε περίπτωση ρύπανσης της 

θάλασσας? 

Αν πρόκειται για στερεά απόβλητα εντός της ζώνης των λουομένων (π.χ 

σκουπίδια, υλικά οικοδομής, περιττώματα)  πρέπει να ειδοποιείται η Τοπική 

Αρχή (Δήμος/Κοινότητα) . Για  υγρά απόβλητα (πετρέλαιο και παράγωγα) 

υπεύθυνο είναι το Τμήμα Αλιείας. 

Επιτρέπεται η διακίνηση και το λούσιμο σκύλων στην παραλία? 

Απαγορεύεται  τόσο το λούσιμο σκύλων όσο και η διακίνηση τους εκτός από τις 

ειδικά οριοθετημένες και καθορισμένες από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών 

παραλίες για διακίνηση και λούσιμο σκύλων. Στο παρόν στάδιο υπάρχουν επτά  

παραλίες όπου επιτρέπεται το λούσιμο σκύλων: η παραλία Γλυκύ Νερό Α΄ στο 

Παραλίμνι (πλησίον Κάππαρη) , η παραλία Κασιάνες (Spyros Beach) νότια του 

αεροδρομίου Λάρνακας , η παραλία βορειοδυτικά του αεροδρομίου Πάφου, στις 

εκβολές του ποταμού Έζουσα  στην Αχέλεια, η παραλία στην περιοχή Πιτίλη, 

ανατολικά της εκβολής του ποταμού Πλατάνια στο Νέο Χωριό Πάφου, η παραλία 
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στην τοποθεσία Καραβόπετρα, νοτιοανατολικά της μονάδας επεξεργασίας 

λυμάτων του Σ.Α.Λ.Α. στο Μοναγρούλλι, η παραλία στην τοποθεσία Πρόλιμνος, 

δυτικά του Πισσουρίου και η παραλία στην τοποθεσία Στερατζιά στον Κ. Πύργο 

Τυλληρίας. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Ένωση Δήμων Κύπρου 

Τηλ. 22445170, Τηλεομοιότυπο:  22677230 

email:  endeky@cytanet.com.cy    website: www.ucm.org.cy 

(Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Κ περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των 

Δήμων Κύπρου) 

΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου 

Τηλ.  22672576,  Τηλεομοιότυπο:  22666405,  

email: cuc@cytanet.com.cy    website: www.ekk.org.cy 

(Στην ιστοσελίδα της της Ε.Κ.Κ περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας 

των Κοινοτικών Συμβουλίων Κύπρου) 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΛ. 

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 
Ναυτικός Σταθμός Λεμεσού 25805372 

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 
Ναυτικός Σταθμός Λάρνακας 24804400 

Λιμενική και Ναυτική 
Αστυνομία/ Ναυτικός Σταθμός 
Παραλιμνίου 23814410 

Λιμενική και Ναυτική 
Αστυνομία/ Ναυτικός Σταθμός 
Αγίας Νάπας 23816438 

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 
Πάφου 26811390 

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 
Λατσιού 26805151 

 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας 

Τηλ. 25848100,  Τηλεομοιότυπο: 25848200  email: maritimeadmin@dms.gov.cy 

website:   www.dms.gov.cy 

 

mailto:endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
mailto:cuc@cytanet.com.cy
http://www.ekk.org.cy/
mailto:maritimeadmin@dms.gov.cy
http://www.dms.gov.cy/
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ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΛ. 

Τμήμα  Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών Επαρχίας 
Αμμοχώστου 

23834170 / 
99489643 

Τμήμα  Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών Επαρχίας Λάρνακας 

24304294 / 
99489645 

Τμήμα  Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών Επαρχίας Λεμεσού 

25817312 / 
99486130 

Τμήμα  Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών Επαρχίας Πάφου 

26821677 / 
99489642 

Τμήμα  Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών Λατσιού 

26815254 / 
99489641 
 

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης (Ασθενοφόρο, 
Αστυνομία, Πυροσβεστική): 112 

 

CYMEPA  

Τηλ. 25343311, email: cymepa@cytanet.com.cy 

www.cymepa.org.cy 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Τηλ. 22691100, Τηλεομοιότυπο: 22334696, 

 email: cytour@visitcyprus.com,  website: www.visitcyprus.com 

 

 

******************************************************************************************* 

 

(Πληροφοριακό Υλικό/Σύνταξη Φυλλαδίου:  Ροδούλα Αντωνίου, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
Υφυπουργείο Τουρισμού,  Αναθεώρηση:  Ιανουάριος  2019) Σημ.: Το Υφυπουργείο Τουρισμού  
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πιο πάνω πληροφορίες τροποποιηθούν ή 
παύσουν να υφίστανται.) 

mailto:cymepa@cytanet.com.cy
http://www.cymepa.org.cy/
mailto:cytour@visitcyprus.com
http://www.visitcyprus.com/

