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Απιθμόρ 486 

O ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΛΟΤΟΜΔΝΧΝ ΔΝ ΣΗ ΘΑΛΑΗ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΙ 72 ΣΟΤ 1968 ΚΑΙ 12 ΣΟΤ 1986) 

________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ΄ απηφλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ησλ 
πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ ελ ηε Θαιάζζε Νφκσλ ηνπ 1968 θαη 1986, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ ζηε Θάιαζζα (Πάθνο, Λάξλαθα, 
Λεπθσζία, Λεκεζφο θαη Ακκφρσζηνο ) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

2. Οη πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θεξχζζνληαη σο επηθπιαρζείζεο 
απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ινπνκέλνπο ζηε ζάιαζζα κεηαμχ ησλ σξψλ 7.30 π.κ. θαη 7 κ.κ. θάζε εκέξαο.  Οη πεξηνρέο απηέο 
θαζνξίδνληαη επί ηφπνπ κε ζεκαληήξεο κέζα ζηε ζάιαζζα ρξψκαηνο πνξηνθαιί, ξνδ ή θίηξηλνπ ζηνπο νπνίνπο 
αλαγξάθνληαη ηα ςεθία Δ.M.S. 

3. H ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγνπλ ηα πεξί Πξνζηαζίαο ησλ 
Λνπνκέλσλ ζηε Θάιαζζα (Ακκφρσζηνο, Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο θαη Λεπθσζία) Γηαηάγκαηα ηνπ 2014 θαη ιήγεη θαηά 
ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ην πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ ζηε 
Θάιαζζα (Ακκφρσζηνο, Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο θαη Λεπθσζία) Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΜΔΡΟ Ι - ΔΠΑΡΥΙΑ  ΠΑΦΟΤ 

Πεξηνρή «Ι» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κπξνζηά ζηα «δεκνηηθά κπάληα» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ι» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7013, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ κε αχμνληα αξηζκφ 7013 βξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην 
Γξαθείν ηνπ Δπάξρνπ Πάθνπ. 

ΜΔΡΟ  ΙΙ  - ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πεξηνρή «1» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζπλφξνπ ηεο Βξεηαληθήο Βάζεο Γεθέιεηαο θαη ηνπ μελνδνρείνπ «GOLDEN BAY», 
πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα 
αξηζκφ 6642, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «2» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ “GOLDEN BAY” θαη “LORDOS”, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «2» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6642, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε 
κε ζεκαληήξεο.  

Πεξηνρή «4» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ «BEAU RIVAGE» θαη «PALM BEACH» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν 
«4» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην θπβεξλεηηθφ ρσξνκεηξηθφ ζρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7097, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «6» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ μελνδνρείνπ “PALM BEACH” θαη ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Λάξλαθαο, πνπ ζεκεηψλεηαη 
κε ην ςεθίν «6» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6904 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «8» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο απφ ηε ΜΑΡΙΝΑ Λάξλαθαο κέρξη ην μελνδνρείν ATHENE θαη απφ ην μελνδνρείν ΑΣΗΔΝΔ 
κέρξη ην ΑΛΙΔΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ςεθίν «8» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζηα 
Κπβεξλεηηθά Υσξνκεηξηθά ρέδηα κε αχμνληεο αξηζκνχο 6474 θαη 6369, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο.  

Πεξηνρή «10» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ εζηηαηνξίνπ «ΑΡΓΧ» θαη ηεο αλαηνιηθήο πεξίθξαμεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «10» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα 
αξηζκφ 5988, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 6642, 7097, 6904, 6474, 6369 θαη 5988 επξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε 
απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Γξαθείν ηνπ Δπάξρνπ Λάξλαθαο.  
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ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΤΚΧΙΑ 
Πεξηνρέο «Α1» θαη «Α2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΧΜΔΓΑ», πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Α1» θαη «Α2» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7102, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ κε αχμνληα αξηζκφ 7102, βξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην 
Γξαθείν Δπάξρνπ Λεπθσζίαο. 

ΜΔΡΟ ΙV – ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

Πεξηνρή Α1:  Η ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο επίρσζεο ηνπ κφινπ Λεκεζνχ θαη ηνπ 
αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 8 φπσο πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα 
ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο, νη νπνίνη  ζα ηνπνζεηεζνχλ επί κνλίκνπ βάζεσο. 

ΜΔΡΟ V – ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 

Πεξηνρέο «Ο1», «Ο2» θαη «Ο3» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ηεο Αγίαο Νάπαο θαη ηνπ μελνδνρείνπ  «ΚΡΔΙΑΝ» πνπ 
ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ο1», «Ο2» θαη «Ο3» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6086. 

Πεξηνρή «Ρ» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην θέληξν «ΠΑΠΑΝΣΧΝΙΟΤ» ζηελ Αγία Νάπα, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ρ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5196. 

Πεξηνρή «» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ παξαιία «ΝΗΙ» Αγίαο Νάπαο, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5850. 

Πεξηνρή «Α1» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΡΜΤΡΟΠΗΓΑΓΟ» Παξαιηκλίνπ, λφηηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Μ.Μ.Α.Γ., πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Α1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην 
κε αχμνληα αξηζκφ 6406.  

Πεξηνρή «Β» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΓΑ» Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Β» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7216. 

Πεξηνρέο «Ι1», «Ι2» θαη «Ι3» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «ΠΡΧΣΑΡΑ» Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ι1», «Ι2» θαη «Ι3» 
θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6643. 

Πεξηνρή «Φ» 

Η ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΓΙΑ ΘΔΚΛΑ» σηήξαο, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Φ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5600.  

________________ 

Έγηλε ζηηο  21  Οθησβξίνπ,  2014. 
ΜΑΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ, 

Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
 (Τ..Δ.  12.06.004.26/20) 
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