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Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλασσή (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1986 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 12 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1968 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προστασίας των 

Λουομένων εν τη Θαλασσή (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα 
αναγινώσκηται ομού μετά του περί Προστασίας των Λουομένων εν 
τη Θαλασσή Νόμου του 1968 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Προστασίας των Λουομένων εν τή 
Θαλασσή Νόμοι του 1968 και 1986. 
. 2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 

αυτού διαγραφής του ορισμού της λέξεως «άκατος» και της του διά 
του ακολούθου νέου ορισμού: 

«'άκατος' σημαίνει παν μήχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος 
και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, 
θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να 
θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλασσή 
ως και παν ρυμουλκούμενον υπ' αυτών αντικείμενον». 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης, ευθύς 

αμέσως μετά το άρθρον 4 αυτού, των ακολούθων νέων άρθρων: 
«Απαγόρευσις 4Α.(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής παν πρόσωπον 

το οποίον αλιεύει ή αποπειράται να αλιεύση εντός 
αυτής διά δικτύων ή ψαροντούφεκου ή χρησιμοποιεί 
εντός αυτής δίκτυα ή ψαροντούφεκο είναι ένοχον 
ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη 
υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη 
υπερβαίνον τας πεντακόσιας λίρας ή εις αμφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας. 

(2) Εις το παρόν άρθρον 'ψαροντούφεκο' σημαίνει 
οιανδήποτε συσκευήν η οποία δύναται να χρησιμοποι

ηθή διά να φονευθή ιχθύς διά της εκτοξεύσεως 
οιουδήποτε είδους βλήματος ή αντικειμένου. 

4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το 
οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντι

κείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσ

σης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαί

νει καθ' οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου 
σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας τριακοσίας 
λίρας.». 
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


