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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2066 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί KunpraKOU Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
'Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 87 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤίΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 1969 Ε&Σ 1980 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακού Οργά Zuvcwnscoq 

νισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα ανα
 ΤΙ

*λος« 
γινώσκηται ομού μετά των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ^ *™ 1972 
Νόμων του 1969 έως 1980 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 6α 2τ<χ«ΐ973 
σικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα 51 του 1977 
φέρονται ομού ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι

 7 9 ™ 198
°· 

του 1969 έως 1985. 
2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι Τραπβποίη

είται διά της προσθήκης των ακολούθων ορισμών εις την κατάλλη ^ ^
ά ρ

" 
λον αυτών αλφαβητικήν σειράν : του βασικού 

«αθλητική δικαστική υπόθεσις» σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν «te
00

' 
ήτις ήθελεν αναφυή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών ή μεταξύ αθλη
τικών σωματείων ή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών 
σωματείων, αθλητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών, περιλαμ
βάνει δε πάσαν διαφοράν σχέσιν έχουσαν προς τον αθλητισμόν και 
πάσαν παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε διάταξιν 
των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών : 

«αθλητική ομοσπονδία» περιλαμβάνει οιανδήποτε ομοσπονδίαν 
ή αθλητικόν σωματείον νομίμως συσταθέν εν τη Δημοκρατία επί 
τω τέλει προαγωγής του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου. 

«αθλητική σχολή» σημαίνει οιανδήποτε σχολή.ν λειτουργούσαν 
εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει της προαγωγής "ης εξωσχολικής 
σωματικής αγωγής και αθλητισμού της Κύπρου εν γένει και 
περιλαμβάνει οιανδήποτε σχολήν ιδρυομένην υπό του Οργανισμού 
|ή υπό οιασδήποτε αθληιτικής ομοσπονδίας ή αβλιηίτϋκού σωματείου" 

«αθλητικόν παράπτωμα» σημαίνει οιανδήποτε πράξιν ή παρά
λειψιν, αντικειμένην προς τους εν Κύπρω κρατούντας ή διεθνείς 
αθλητικούς κανόνας ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητική ν δεον
τολογίαν και περιλαμβάνει πάσαν αντιαθλητικήν συμπεριφοράν ή 
ενέργειαν. 

(2177) 
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Τροττοττοίηίσις 
του άρθρου· 4 
του SOJOUKOO 
νόμου. 

Γρσποιτοίηισις 
του εδα
φίου (2) 
του άρθρου 5 
του (SocoiKou 
νόμου. 

«αθλητικόν σωματείον» σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν 
σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προ
αγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού 
της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς 
συλλόγους. 

«αθλητικός χώρος» σημαίνει οιονδήποτε χώρον ένθα διεξάγονται 
υφ' οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου 
εξωσχολικαί αθλητικαί εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες πάσης 
φύσεως.». 

3. Το άρθρον 4 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
(α) διά της προσθήκης εις το εδάφιον (1) αυτού (ως τούτο 

εκτίθεται εις το άρθρον 2 (α) του Νόμου 2 του 1973) ευθύς 
(μειτά τας λέξεις «υπό του Υπουργικού Συιμβσυλίου» (πέμπτη 
γραμμή) των λέξεων «τηρουμένου του εδαφίου (2)»' 

(Β) διά της προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (1) αυτού, του 
ακολούθου νέου εδαφίου (2), των υφισταμένων εδαφίων 
(2) έως (8) επαναριθμουμένων ως εδαφίων (3) έως "(9) 
αντιστοίχως : 

«(2) Ουδείς, όστις είναι πρόεδρος ή μέλος διοικητικού 
συμβουλίου ή οιασδήποΓε επιτροπής υφ* οιονδήποτε όνομα 
εχούσης την διοίκησιν οησθήποτε αθλητικής ομοσπονδίας 
ή αθλητικού σωματείο»., δύναται να διορισθή ή να παραμείνη 
μέλος του Διοικητικού Συμβ υλίου του Οργανισμού.»" και 

(γ) διά της εν τω εδαφίω (8) c'Too, ως τούτο επανηριθμήθη 
διά του παρόντος άρθρου, α' πκαταστάσεως του αριθμού 
(6) (πρώτη γραμμή) διά του αρ 9μού (7). 

4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου (ως τούτο 
επανηριθμήθη διά του άρθρου 3 του Νόμου 2 του Ί973 και ως τούτο 
εκτίθεται εις το άρθρον 2 του Νόμου 22 του 1972) καταργείται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διουκη
τικόν Συμβούλιον, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νό
ιμου, κέκτηται αρμοδιότητα όιτως:· 

(α) ασκή εποπτείαν και συμβουλεύη, εντός των αθλητικών πλαι
σίων, επί των πάσης φύσεως εξωσχολικών αθλημάτων, 
αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων και αθλη
τικών χώρων, επί τω τέλει προαγωγής των σκοπών του 
Οργανισμού και εξασφαλίσεως ευρύθμου, πιστής και ακρι
βούς εφαρμογής των εξωσχολικών αθλητικών προγραμ
μάτων εντός της γενικώς ανεγνωρισμένης αθλητικής ηθικής 
και δεοντολογίας" 

(Β) καλλιεργή, διαδίδη, αναπτύσση και οργανώνη τον μαζικόν 
αθλητισμόν ή τον «Αθλητισμό Για 'Ολους» και καθορίζη 
τους φορείς τους και τας αρμοδιότητας αυτών' 

(γ) προβαίνη εις την αθλητιχήν αναγνώρισιν σωματείων νο
μίμως εγγεγραμμένων ή εγκριθέντων εν τη Δημοκρατία, 
έγγραφη ταύτα εις "ειδικώς προς τούτο τηρούμενον αθλη
τικόν Μητρώον και εκδίδη προς αυτά Ειδικόν Πιστοποι
ητικόν διά την τοιαύτην αναγνώρισιν και εγγραφήν" 

(δ) παρέχη οικονομικήν και τεχνικήν δοήθειαν εις κοινότητας, 
αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία, ομάδας και 
αποστολάς* 

(ε) οργανώνη και θέτη εις λειτσοργίαν κέντρα αίθλητιικά και 
γυμναστικά προς χρήσιν υπό του κοινού" 
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(στ) κατασκευάζη στάδια και εξευρίσκη, δημιουργή και οργά· 
νώνη χώρους προς άσκησιν αθλητών και αθλητικών ομάδων 
και παραχωρή προς χρήσιν τα στάδια και τους χώρους 
εις κοινότητας, αθλητικός ομοσπονδίας ή αθλητικά σωμα
τεία διά τους σκοπούς τούτους' 

(ζ) εγκρίνη τους αθλητικούς χώρους διά τας εν αυτοίς όιε
ξαγομένας πάσης φύσεως εξωσχολικός αθλητικός εκδηλώ
σεις και αγώνας και ορίζη τας τιμάς των εισιτηρίων εισόδου 
εις τους αθλητικούς χώρους και τα τέλη, δικαιώματα και 
επιβαρύνσεις άτινα δέον να καταβάλλωνται εις αυτόν ως 
επίσης και τα εκ των καθαρών εισπράξεων ποσοστά, άτινα 
δέον να καταβάλλονται εις τας οικείας αθλητικός ομο
σπονδίας, αθλητικά σωματεία ως και εις τας διοικούσας 
επιτροπάς των αθλητικών χώρων, ως δικαιώματα γενικής 
εποπτείας, ενοικιάσεων καιτ οικονομικής επιστασίας : 

Νοείται ότι αι τιμαί των εισιτηρίων και τα ποσοστά της 
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, των αθλητικών σωματείων 
και των αθλητικών χώρων δύνανται να καθορίζωνται είτε 
καθ* όσον αφορά εις πάσας τας εν μιά αθλητική περιόδω 
διεξαγομένας αθλητικός εκδηλώσεις είτε καθ' όσον αφορά 
εις μίαν εκάστην τούτων" 

|(η)' ενθίαρρύνη, προωθή, οργανώνη κκχι επιχορηγή ή χρηματο
δότη την ενεργόν συμμετοχή.ν της Κύπρου εις διεθνείς αθλη
τικός συναντήσεις" 

|(ιθ) οργανώνη τοπιΐκά και διεθνή αθλητικά σονέδριια και με
ριμνά διά την συμμετοχήν της Κύπρου εις τοιαύτα συνέδρια 
οργανούμενα εις το εξωτερικόν* 

(ι) ,μεριίμνά διά την συγγραφήν και δηιμοσίευσιν γυμναστικών 
και αγωνιστικών οδηγιών και ειδικών συγγραμμάτων ή 
περιοδικών εντύπων προς καθοδήγησιν των φιλάθλων' 

(ια) μεριμνά διά την προαγωγήν του επιπέδου της διαιτησίας 
IKOfli π,ρΌπο'νήισειως προς όφελος του αθληίτυσμού' 

(ιβ) πρσβαίνη εις τον χαρακτηρισμόν αθλητών ως ερασιτεχνών 
ή επαγγελματιών και αθλητικών σωματείων ως φιλάθλων 
ή επαγγελματικών επί τη βάσει των διεθνώς κρατούντων" 

(ιγ) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμη βραβεία δι' υψη
λάς αθλητικός, επιδόσεις και αθλητοπρέπειαν και απονέμη 
ηθικήν αμουβήν εις τους προσφέροντας εξαίρετους υπηρεσίας 
υπέρ του αθλητισμού' 

(ιδ) ρυθμίζη πάσας τας μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και 
αθλητικών σωματείων αθλητικός διαφοράς' 

(ιε) καθιδρύη και συγκροτή τεχνικήν επιτροπήν διαιτησίας και 
πειθαρχικήν επιτροπήν διαιτησίας, επί τω τέλει της προ
αγωγής του επιπέδου της διαιτησίας, και καθορίζη τας 
αρμοδιότητας και εξουσίας τούτων' 

(ιστ) συνιστά οιασδήποτε επίτροπος, σώματα ή όργανα των 
οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή" 

(ιζ) αναθέτη εις οιανδήποτε υπ* αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, 
όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του πα
ρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων' 

(ιη) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, συναπτή αγοραπωλησίας, μισθώσεις 
ακινήτων ή υπηρεσιών ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας 
διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού' 
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Γροποποΐη* 
31Χ} WOJ 
βασικού 
«σμουοαα 
T)nj "προσΟή· 

βέρους. 

(ιθ) συμδουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος 
εις τον αθλητισμάν και εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά 
μέτρα αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του Οργα
νισμού" 

(κ) καθορίζη τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων 
και προνοή περί της ακλουθουμένης εν γένει διαδικασίας 
ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής 
ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου" 

(κα) εκδίδη αδείας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής 
ή ετέρων τοιούτων αποσκοπουσών εις την εκμάθησιν οη/ε
,γνωρισμένου αθλήματος' αι ειδυκώτεραι προϋποθέσεις χορη
γήσεως της ως προείρηται αδείας, της εποπτείας και του 
ελέγχου λειτουργίας των σχολών αυτών θέλουσιν ωσαύτως 
καθορισθή* 

(κβ) προωθή και λαμβάνη μέτρα διά την πάταξιν και τον εξο
στρακισμόν της βίας εκ των αθλητικών χώρων" 

(κγ) ρυθμίζη τα της χορηγήσεως ή λήψεως διεγερτικών ουσιών 
υπό αθλουμένων οιουδήποτε αθλήματος και τα των κυ
ρώσεων. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης ευθύς μετά 
το άρθρον 5 του ακολούθου νέου Μέρους και άρθρων, των επομένων 
μερών, τέταρτον έως όγδοον και άρθρων 6 έως 19 αναριθμουμένων 
ως Μερών πέμπτον έως ένατον και άρθρων 12 έως 26:ι 

«Μέρος ΤέταρτονΚΑΘΙΔΡΥΣ Ι Σ , ΣΥΓΚΡΟΤΗΣ1Σ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 

Καθϋδρυσις ι6.— (1) Καθιδρύεται Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή 
otq Ανωτάτ"1 αθλητισμού συγκειμένη εξ ενός προέδρου, ενός αντι
Δικασηίκής «προέδρου και τριών ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του 
Εκτροπής Οργανισμού. 
Αθλτ)ΐίσμού. 

(2) Τα μέλη της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλη
τισμού δέον όπως είναι πρόσωπα υψηλού ηθυκού επιπέδου, 
ανεξάρτητα και κατέχωσι πείραν και ικανότητα περί τον 
αθλητισμών. 

(3) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των 
©τέρων ;μελών της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλη
τισμού είναι διετής: 

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται καθ' οιονδήποτε χρό
νον, προ της λήξεως της θητείας αυτής, να τερματίση τον 
διορισμόν του Προέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους της 
Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού λόγω συ
χνής απουσίας, αυτού εκ των συνεδριάσεων της Ανωτάτης 
Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού. 

Aieoprtec κο» 

ψηφίαν Ανόι 
τΰττης ΔΙΝΟ

στοκής Επι

τροπή <j 
Λ6λτ|Γκμο6^ 

7. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ευρίσκε
ται εν απαρτία εφ* όσον παρίστανται ο πρόεδρος ή ο 
αντιπρόεδρος αυτής και έν έτερον μέλος αυτής. Οσάκις 
η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού απαρτίζεται 
εκ ζυγού αριθμού μελών, μη επιτευχθείσης ομοφωνίας, 
ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ως θα ήτο η περίπτωσις, 
θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήψον. " 
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Εξουσία* 

Δικαστικής 
Επιτροπής; 
Αθλητισμού 
προς έκδοση» 
οδηγιών. 
Αρμοδιστητοες 
Aiutotomyq 
Διχαστικής 
ΕΗτιΐροπήφ 
Αθλητισμού. 

ΠροοφτγαΛ 
κκχιπροθε·* 
oyclo) ασκή
σεως πρσσ
φυγών βνώ
mov Ανω
τάτης Λτχα
στιικής Ειτι
τρσττής 
ΑθληΜσμοό. 

8. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται 
εξουσίαν όπως ρυθμίζη τα των συνεδριάσεων αυτής και την 
ενώπιον αυτής ακολουθητέαν διαδικασίαν και καθορίζη 
τα τέλη και έξοδα της ενώπιον αυτής διαδικασίας. 

9. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτη
ται τας εξής αρμοδιότητας : 

(1) Ως πρωτοβάθμιος Δικαστική Επιτροπή— 
(α) όπως εκδικάζη αθλητικάς δικαστικάς υποθέ

σεις οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλη
τικής ομοσπονδίας δεν προδλέπη περί τούτου' 

(Ρ)ι όπως εκδικάζη αθλητικά παραηττώμιαίτα, οσά
κις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομο

σπονδίας δεν προδλέπη περί τούτου : 
Νοείται ότι οσάκις δι* αθλητικήν δικαστικήν 

υπόθεσιν ή αθλητικόν παράπτωμα η οικεία αθλη
τική ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σώμα
τείον έχη αρμοδιότητα εκδικάσεως η Ανωτάτη 
Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού θα ασκή πρωτο
δάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν εάν η οικεία 
ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον δεν 
ασκήσουν την ως είρηται αρμοδιότητα εντός τεσ
σαράκοντα πέντε ημερών από της ημερομηνίας 
καθ* ην η αθλητική δικαστική υπόθεσις εδημι
ουργήθη ή το αθλητικόν παράπτωμα διεπράχθη' 

(γ) όπως εκδικάζη αθλητικά παραπτώματα συνι
στάμενα εις αντιαθλητικήν συμπεριφοράν ή εις 
παράδασιν ή μη συμμόρφωσιν προς τας δια
τάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτών 
εκδοθέντων Κανονισμών. 

(2) Ως η Ανωτάτη δευτεροβάθμιος Δικαστική Επιτρο
πή, όπως κρίνη και αποφασίζη επί πάσης εφέσεως, ήτις 
ήθελεν ασκηθή κατ* αποφάσεων των οικείων δικαστικών 
επιτροπών, οσάκις τοιαύτη έφεσις επιτρέπεται υπό των 
οικείων καταστατικών και εφ* όσον ο Οργανισμός θα απε
δέχετο τοιαύτην αρμοδιότητα. 

(3) Να επιίδικάζη έξοδα εις αμφοτέρας τας εν εδα
φίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου προβλεπομένας 
περιπτώσεις. 

10.—(Ί) Η διαδικασία ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστι
κής Επιτροπής Αθλητισμού πρωτοβαθμίου ή δευτερο
βαθμίου, άρχεται διά προσφυγής ήτις ασκείται υπό παν
τός ενδιαφερομένου προσώπου, αθλητικού σωματείου ή 
αθλητικής ομοσπονδίας, ή του Οργανισμού. 

(2) Η προσφυγή ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επι
τροπής Αθλητισμού ως πρωτοβαθμίου τοιαύτης ασκείται 
εντός δεκαπέντε ημερών από της ημέρας, καθ* ην ανεφύη 
η διαφορά, ή τη αδεία του Οργανισμού ανά πάσαν περίοδον 
εν περιπτώσει ανακαλύψεως παρατυπίας, η δε έφεσις εντός 
οκτώ ημερών από της ημέρας, καθ* ην εκοινοποιήθη η 
απόφασις, ήτις προσβάλλεται διά της εφέσεως. 

(3) Καταγγελία δι* αθλητικόν παράπτωμα δέον όπως 
υποβληθή εντός δεκαπέντε ημερών, αφ* ης εγένετο η συνι
στώσα το παράπτωμα πράξις ή παράλειψις. 
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Α^Λτηα5 ^ · —
0 ) ^ ι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επι

ΔκΞχπκής τ
Ρ

ο π
ήζ Αθλητισμού είναι οριστικαί και αμετάκλητοι. 

Εττιιτροατής (2) Η Ανωτάτη Δικαστική Επιττροπή Αθλητιοιμού δόνα

izassi ται να ε π ι β α λ τ ι τ α * ^ π ° ι ν ά < = : 
TtatTOuwai. (<χ); Εις πρόσωπα— 

(ι) επιτίμησιν προφορική V 
(ιι) αυστηράν έγγραφον επιτίμησιν 
(ιιι) χρηματική ν ποινή ν, μέχρι λιρών πεντήκον

τα, προκειμένου περί αμειβομένων προ
σώπων 

(ιν) αποκλεισμόν μέχρι δύο ετών εκ των αγώ
νων, επισήμων και μη" 

(ν) οριστικήν διοτ/ραφήν και χαρακτηρισμών 
του προσώπου ως μη φιλάθλου' 

(νι) αποκλεισμόν μέχρι δύο ετών εκ των αθλη
τικών χώρων. 

(β) Εις αθλητικά σωματεία, συλλόγους και συν* 
δεσμούς— 
(ι) αυστηράν έγγραφον επιτίμησιν 
(ιι) χρηματική ν ποινή ν μέχρι λιρών τριακοσίων 

(ιιι) προσωρινόν αποκλεισμόν εκ των αγώνων 
διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν 
τα δύο έτη" 

(ιν) οριστικήν διαγραφήν εκ της.ομοσπονδίας, 
εις ην ανήκει, οσάκις πρόκειται διά σοβα
ράν παραβίασιν των βασικών ή θεμελιω
δών αρχών των αθλητικών θβσμίων. 

(γ) Εις αθλητικάς ομοσπονδίας— 
(ι) αυστηράν έγγραφον επιτίμησιν 

(ιι) χρηματικήν ποινήν μέχρι λιρών διακοσίων. 
(3) Άρνησις ή παράλειψις συμμορφώσεως προς οιαν

δήποτε απόφασιν της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής 
Αθλητισμού επάγεται την άμεσον διαγραφήν και τον χα
ρακτηρισμόν του προσώπου, όπερ ευθύνεται διά την τοι
αύτην άρνησιν ή παράλειψιν, ως μη φιλάθλου. 

(4) Οι χαρακτηριζόμενοι ως μη φίλαθλοι δεν δύνανται 
να μετέχωσιν, υφ* οιανδήποτε ιδιότητα, είτε ως διοικούν
τες είτε ως μέλη, είτε ως αθληταί, είτε ως ασκούμενοι, εις 
τα πάσης φύσεως αθλητικά σωματεία, συνδέσμους ή ομο
σπονδίας, ουδέ να είναι άρχοντες, κριταί, διαιτηταί ή ιατροί 
αγώνων, γυμνασίαρχοι, ή αρχηγοί αθλητικών ομάδων.». 

Τροπτοπτοίησις ^ j Q ά ρ φ ^ ν 17Α τ ο υ δασικού νόμου (όοναρ ιθιμηθέν ως άρθρον 
τουάρθρου 24) τροποποιείται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης του ακο

τουβασϊκού λούθου νέου εδαφίου : 
ν6μου" «(6) Παν πρόσωπον— 

(α) παραδαίνον ή παραλείπον να συμμορφωθή προς οιανδή
ποτε δ ιάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου 
εκδιδομένων Κανονισμών εν τη οποία δεν γίνεται ειδική 
περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπό
κειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη 
υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας* και 

(β) διαθέτον οικονομικήν και τεχνικήν δοήθειαν ή χορήγημα 
του Οργανισμού δι* έτερον σκοπόν διάφορον του δι* ον 
εχορηγήθη αύτη ή τούτο είναι ένοχον αδικήματος και 

υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν · 
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σμός, 6κθέ 
σεις δράστη 
ριοτήτων, 

νομού 
διά της 
ενορυτώ 

μη υπερδαίνουσαν τ α ς εκατόν λίρας . Εις τον καταδικα
σθέντα επιβάλλεται ωσαύτως και διά της αυτής αποφά
σεως χρηματική ποινή ισόποσος προς την χορηγηθείσαν 
οικονομικήν και τεχνικήν δοήθειαν ή χορήγημα.». 

7. Ο δασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αϋτώ προσθήκης, τροποποίησις 
ευθύς μετά το άρθρον 24 αυτού, (ως ανηριθμήθη) του ακολούθου του βαισικού 
νέου άρθρου : 
«ΑπολΌνι 24Α.—(1) Ά π α σ α ι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και 

άπαντα τα αθλητικά σωματεία υποβάλλουν καθ* έκαστον προοθηκης 
έτος εις τον Οργανισμόν τον εγκεκριμένον Προϋπολογι νέου άρθρου. 
σμόν των καθώς και έκθεσιν της αθλητικής δραστηριό
Ιτηιτος των τμημάτων των ως και οιαδήποτε ά λ λ α ευλόγως 
ζητούμενα στοιχεία διά να μελετηθούν και να καθορισθή 
το ύψος της εκάστοτε επιχορηγήσεώς των υπό του Οργα
νισμού. 

(2) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα 
αθλητικά σωματεία τα καθ' οιονδήποτε τρόπον επιχορη
γούμενα υπό του Οργανισμού υποβάλλουν εις τον Οργα
νισμόν απολογισμόν διά τα ποσά διά των οποίων επε
χορηγήθησαν. Η μη υποδολή του προρρηθέντος απολο
γισμού συνεπάγεται την αναστολήν ή διακοπήν των επι
χορηγήσεων. 

β. Το άρθρον 25 του δασικού νόμου, ως τούτο ανηριθ,μήθη, τρόπο 
ποιείται— 

Τροττοποίηοις 
του άρθρου 25 
του βασιΐκοό 

(α) διά της καταργήσεως των εδαφίων (1) και (2) αυτού και νόμου. 
της αντικαταστάσεως των διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Το Διοικητικόν Συμδούλιον, τη εγκρίσει του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν 
εφαρμογήν τω,ν διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθο
ρίζει, παν ό,τι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
δέον ή δύναται να καθορισθή.»* και 

(β) διά της αναριθμήσεως του εδαφίου (3) αυτού ως εδαφίου 
(2)· 

9. Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του δασι ΕπΊφύλαζις. 
κού ,νόμου, καταργούμενης ή τροποποιούμενης διά του παρόντος 
Νόμου, καθ' ο μέτρον δεν συγκρούονται προς ρητάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, παραμένουν εν ισχύι και θεωρούνται ως εκδο
θέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου. 


