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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 15(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2019
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
41 του 1969
22 του 1972
2 του 1973
51 του 1977
79 του 1980
87 του 1985
140 του 1991
70(Ι) του 1992
101(Ι) του 1992
62(Ι) του 1993
86(Ι) του 1995
87(Ι) του 1996
136(Ι) του 2002
93(Ι) του 2019.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Νόμους του 1969 έως 2019 (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 2021.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «αθλητική συνομοσπονδία» και «Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή», με τους ακόλουθους ορισμούς, αντίστοιχα:
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«“αθλητική συνομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οργάνωση συστάθηκε νόμιμα στη
Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού στη Δημοκρατία και
της οποίας τα συστατικά μέλη είναι αθλητικές ομοσπονδίες και περιλαμβάνει επιτροπές,
ενώσεις ή παρόμοιας φύσεως σώματα αυτής της δομής και με τη σύμφωνα με τον παρόντα
Νόμο αναγνώρισή της η συνομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα·
“Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου
23Α επιτροπή·»· και
(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού αυτού:
«“Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από τις
διατάξεις του άρθρου 23Β επιτροπή·».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων
23Α και 23Β.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 23 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων:

«Κυπριακή
Ολυμπιακή
Επιτροπή.

23Α.-(1) Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί
στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιές του, με την τοιαύτη αναγνώρισή της
κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται
από την εγγραφή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου
συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και
διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά
της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία
και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων
οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από
την αναγνώριση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κυπριακή
Εθνική
Παραολυμπιακή
Επιτροπή.

23Β.-(1) Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία
αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με το
Καταστατικό της και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιές του στη Δημοκρατία,
με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη
τάξη της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται
από την εγγραφή της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου
συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη
λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις
και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος
στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των
διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
αυτού.
(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από
την αναγνώριση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από τη
Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.».

