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Ό περί Προστασίας της Παραλίας' (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8 τοΟ 1972 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Προστασίας της 

Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται 
όμοΰ μετά του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (εν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εν αύτώ 
ένθέσεως, κατά τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν τάξιν, των ακολούθων 
ορισμών : 

« c αρμοδία αρχή ' έχει τήν εις τήν εκφρασιν ταύτην άποδιδομένην 
εννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικο
δομών Νόμου" 

e οικοδομή ' έχει τήν εις τον δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν 
ύπό του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών 
Νόμου"». 

3 . Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά τής εν αύτώ ένθέσεως, ευθύς 
μετά το άρθρον 5, του ακολούθου νέου άρθρου : 

«5Α.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, τη αιτήσει αρ
μοδίας αρχής ή άλλως, επί τω τέλει προστασίας ή διατηρήσεως 
τοΰ χαρακτήρος και ανέσεων οιασδήποτε παραλίας, ή τής δημο
σίας χρήσεως και άπολαύσεως ταύτης ή τής ύπό τοΰ κοινού προ
σεγγίσεως της, διά Γνωστοποιήσεως, δημοσιευομένης εν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά καθορίζη οιανδήποτε περιοχήν της 
παραλίας ή έφαπτομένην τής παραλίας, εντός τής όποιας ουδεμία 
οικοδομή οιουδήποτε είδους θά ανεγείρεται. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω περί Ρυθμίσεως Όδών και Οι
κοδομών Νόμω διαλαμβανομένου, άπό τής δημοσιεύσεως Γνωστο
ποιήσεως δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου, και μετά 
ταύτην, ουδεμία άδεια διά τήν άνέγερσιν οιασδήποτε οικοδομής εν
τός τής περιοχής τής καθορισθείσης έν τή Γνωστοποιήσει, δυνάμει 
τοΰ ρηθέντος Νόμου, θά έκδίδηται ύπό τής αρμοδίας αρχής : 

Νοείται δτι εάν εις οιανδήποτε έξαιρετικήν περίπτωσιν ή αρμο
δία αρχή ίκανοποιηθή δτι το δημόσιον συμφέρον απαιτεί τήν εκδο
σίν αδείας δι' άνέγερσιν οικοδομής, δύναται νά ύποβάλη τήν τοι
αύτην περίπτωσιν εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον, το όποιον, κα
τόπιν μελέτης αυτής δύναται, κατά τήν απόλυτον κρίσιν του, νά 
εξουσιοδότηση τήν άρμοδίαν σρχήν δπως, ανεξαρτήτως τής ώς εϊ-
ρηται δημοσιευθείσης Γνωστοποιήσεως, έκδώση τοιαύτην άδειαν και 
ύπό τοιούτους δρους ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον θά θεώρηση 
σκόπιμον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 59. 
22το0 1961 
17,το0 1964. 

Τρρποποίησις 
του άρθρου 2 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
Κεφ. 96. 
14 τοΰ 1959 
67 τ ο ΰ 1 9 6 3 

6 τοΰ1964 
65 τοΰ 1 964 
12 τοΰ1969 
38 τοΰ 1969. 
Κεφ. 96. 
14 τοΰ 1959 
6 7 τ ο ΰ 1 9 6 3 

6 τοΰ 1964 
65 τοΰ 1 964 
1 2 τ ο ΰ 1 9 6 9 
38 τοΰ 1969. 

Τροποποίησις 
τοΰ δασικοΰ 
νόμου διά τής 
προσθήκης 
νέου άρθρου 
5Α. 

Κεφ. 96. 
1 4 τ ο ΰ 1 9 5 9 
67 τοΰ 1 963 

6 τοΰ1964 
65 τοΰ 1964 
1 2 τ ο ΰ 1 9 6 9 
38 τοΰ 1969. 
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(3) 'Εάν καθ' οιονδήποτε τρόπον ήθελε προκύψει ουσιώδης.ζημία 
εις βάρος Ιδιοκτησίας τινός συνεπεία της εφαρμογής των προνοιών 
του παρόντος άρθρου, ή αρμοδία αρχή δέον να καταβάλλη δικαίας 
αποζημιώσεις λαμβανομένων ύπ' όψιν όλων των περιστατικών της 
περιπτώσεως.». 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφεία) της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


