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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 140 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 
1985 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1991. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «και έξ» 

(τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη της φράσης «ενός Αντι
προέδρου και επτά ετέρων μελών»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

«(5) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού 
κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί καθή
κοντα Προέδρου για όσο χρόνο διαρκεί η τοιαύτη απουσία 
ή το κώλυμα και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού 
κωλύματος και του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά 
το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο 
για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή μέλος, όπως 
θα ήταν η περίπτωση, στη διάρκεια της απουσίας αυτής ή 
του κωλύματος.» 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) 
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας 
του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνε
δριάσεως και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου 
τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά όπως προεδρεύσει 
της συνεδριάσεως.»· και 

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) 
αυτού της λέξης «τέσσαρα» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
41 του 1969 
22 του 1972 
2 του 1973 
51 του 1977 
27 του 1979 
79 του 1980 
87 του 1985. 
Τροποποίηση 
το» άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως 
μετά το άρθρο 11, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

11Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αθλητικής 
Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δεν υπόκεινται σε ποινική 
δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκα οποιασδήποτε 
εκφρασθείσας γνώμης που εμπεριέχεται στις εκδιδόμενες από 
αυτούς εκάστοτε αποφάσεις κατά την εκτέλεση ή άσκηση 
των προβλεπόμενων από το νόμο καθηκόντων και αρμο
διοτήτων τους.». 

«Προστασία 
Προέδρου, 
Αντιπροέδρου 
και μελών 
Ανωτάτης 
Δικαστικής 
Επιτροπής 
Αθλητισμού. 


