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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1986 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός    

τίτλος. 

72 του 1968 

12 του 1986. 

  

 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των 

Λουομένων εν τη Θαλάσση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας των Λουομένων εν τη 

Θαλάσση Νόμους του 1968 και 1986 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας των 

Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμοι του 1968 έως 2017. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 

  

 «“Σημαντήρας” σημαίνει το μέσο που παραμένει στην επιφάνεια 

της θάλασσας, σε συγκεκριμένη θέση, για σκοπούς καθορισμού 

της περιοχής των λουομένων, στον οποίο αναγράφονται με 

ανεξίτηλο τρόπο, τα αρχικά της υπηρεσίας που τον τοποθετεί και 

τον επιβλέπει.». 

  

Τροποποίηση  3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 



2 

 

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

με την αντικατάσταση της φράσης «τας πεντακοσίας λίρας» 

(τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα 

οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860)». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της φράσης «τας πεντακοσίας λίρας» 

(πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα οκτακόσια 

εξήντα ευρώ (€860)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4Β 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 4Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α)  Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

«σημαντήρος,» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή στην 

κατοχή του οποίου βρίσκεται τέτοιος σημαντήρας 

ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας». και 

  

 (β)  με την αντικατάσταση της φράσης «τας τριακοσίας λίρας» 

(πέμπτη γραμμή) με τη φράση και τον αριθμό «τα 

πεντακόσια δεκαέξι ευρώ (€516)». 

  

 

 


