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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2760 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 101(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 
έως 1992 (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 (Αρ. 2) του 
1992. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση των ορισμών «αθλητική ομοσπονδία» 

και «αθλητικός χώρος» με τους ακόλουθους ορισμούς: 
«'αθλητική ομοσπονδία' περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλη

τική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα 
λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του 
εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα 
συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και 
νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρησή της η ομο
σπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα. 

'αθλητικός χώρος' σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο 
διεξάγονται από οποιαδήποτε αθλητική συνομοσπονδία, 
αθλητική ομοσπονδία ή αθλητικό σωματείο, εξωσχολικές 
αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες κάθε φύσης»* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
41 του 1969 
22 του 1972 
2 του 1973 
51 του 1977 
27 του 1979 
79 του 1980 
87 του 1985 
140 του 1991 
70(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμουΓ 
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(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών στην κατάλ

ληλη αλφαβητική σειρά: 
«'αγώνας' σημαίνει οποιοδήποτε αγώνα που οργανώνεται 

και διεξάγεται επίσημα από οποιαδήποτε αθλητική ομο

σπονδία. 
'άθλημα' σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα που διεξάγεται από 

οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία. 
'αθλητική συνομοσπονδία' περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

οργάνωση που συστάθηκε νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό 
την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και 
της οποίας τα συστατικά μέλη είναι αθλητικές ομοσπονδίες 
και περιλαμβάνει επιτροπές, ενώσεις κλπ. αυτής της δομής. 

'Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή' σημαίνει την Επιτροπή 
που αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του στην Κύπρο.». 

Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
του άρθρου 5 ακολούθως: 
του βασικού 
νόμου. (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη 

παράγραφο: 
«(γ) Προβαίνει, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, στην αθλητική αναγνώριση 
αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και αθλη

τικών συνομοσπονδιών που συστάθηκαν, νόμιμα στη 
Δημοκρατία, εγγράφει αυτά σε αθλητικό μητρώο που 
τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και εκδίδει ειδικό 
πιστοποιητικό για αυτή την αναγνώριση και εγγραφή.», 

(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) με την ακόλουθη 
παράγραφο: 
«(η) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και, κατά την κρίση του, 

επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή της 
Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.», 

(γ) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (κδ) της ακόλουθης 
παραγράφου: 

«(κε) οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν 
μπορεί να λαμβάνει μέρος στη λήψη απόφασης, όταν 
υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον 
ίδιο ή μέλη της οικογένειας του μέχρι δεύτερου βαθμού 
συγγένειας και το οποίο συμφέρον έχει υποχρέωση ν ' 
αποκαλύψει πριν από την έναρξη" της διαδικασίας για 
λήψη απόφασης. Σε περίπτωση που το συμφέρον δεν 
αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι ακυρώσιμη και ο ενδια

φερόμενος παραπέμπεται στην ΑΔΕΑ.». 
Τροποποίηση 4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του άρθρου 6 τ η ν προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης πρότασης: 
του βασικού 
νόμου. «Κανένα πρόσωπο που είναι πρόεδρος ή μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής με οποιοδήποτε όνομα που 
έχει τη διοίκηση οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ομαδικού 
αθλήματος δεν μπορεί να διοριστεί ή να παραμείνει μέλος οποιου

δήποτε οργάνου ή επιτροπής του Οργανισμού που προνοείται από τον 
παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού,». 


