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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996, εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

' Αριθμός 87(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1995 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλη

τισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 1995 (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 1996. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα παρά

γραφο: 
"(α) Έχει την εποπτεία και συμβουλεύει, μέσα στα αθλητικά πλαίσια, 

για τα πάσης φύσεως εξωσχολικά αθλήματα, τις αθλητικές ομο
σπονδίες, τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς χώρους, 
με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης, πιστής και ακριβούς εφαρμογής και 
διεξαγωγής των εξωσχολικών αθλητικών προγραμμάτων και 
εκδηλώσεων και την κρίση και διαιτησία τους μέσα στα πλαίσια 
της γενικά αναγνωρισμένης ηθικής και αθλητικής δεοντολο
γίας.". 

(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιε) με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

"(ιε) Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ιδρύει και συγκροτεί 
Επιτροπή Διαιτησίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις 
εξουσίες της.". 
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"Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
13.10.1970 
28. 5.1971 
29. 1.1993 
29.10.1993 
7. 4.1996. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση αυτόν, οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται ως ακο
λούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 8 με τον ακόλουθο νέο 
Κανονισμό: 

8. Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ο Οργανισμός 
ιδρύει Επιτροπή Διαιτησίας, που απαρτίζεται από τρεις 
αντιπροσώπους, από τους οποίους ο ένας, ο οποίος προεδρεύει 
της Επιτροπής, ορίζεται από τον Οργανισμό, ο δεύτερος από 
την ομοσπονδία του σχετικού αθλήματος και ο τρίτος από τον 
αναγνωρισμένο σύνδεσμο διαιτητών του αθλήματος. Σε περί
πτωση άρνησης της ομοσπονδίας του αθλήματος ή του ανα
γνωρισμένου συνδέσμου διαιτητών του αθλήματος να ορίσει 
αντιπρόσωπο, αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό: 

Νοείται ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει ταυ
τοχρόνως σε περισσότερες από μία από τις επιτροπές που 
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό: 

Νοείται περαιτέρω ότι το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας 
του αθλήματος δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμ
βουλίου σωματείου που υπάγεται στη δύναμη της ομοσπον
δίας: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Οργανισμός μπορεί να προ
χωρήσει στην ίδρυση Επιτροπής Διαιτησίας σε περίπτωση που 
η ομοσπονδία αθλήματος δε ζητήσει την ίδρυση της.". 

(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 9 της φράσης 
"Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας" (πρώτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα 
φράση: 

"(1) Η Επιτροπή Διαιτησίας που ιδρύεται από τον Οργανισμό με βάση 
τον Κανονισμό 8". 

(γ) Με τη διαγραφή των Κανονισμών 9Α και 10. 

Ίδρυση και 
συγκρότηση 
Επιτροπής 
Διαιτησίας. 


