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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  ΙIΙ  

 

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος.  

 

Αριθμός 8(IIΙ) του 2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΥΝΕΣΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2020 Η Βουλή των 

Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
Συνοπτικός τίτλος.  

7(ΙΙΙ) του 2009  
16(ΙΙΙ) του 2011  
27(ΙΙΙ) του 2012  

9(ΙΙΙ) του 2013  
1(ΙΙΙ) του 2014  

22(ΙΙΙ) του 2014  
14(III) του 2016  
18(III) του 2018  

7(III) του 2019  
1(III) του 2020.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του 

Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικούς) 

Νόμους του 2009 έως 2020, (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διεθνούς Σύμβασης 

(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικοί) (Τροποποιητικοί) Νόμοι του 2009 έως 

2021.  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου.  

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

(α) Με την αντικατάσταση σε αυτό του όρου και του ορισμού «Παραρτήματα» με τον ακόλουθο 

όρο και ορισμό:  

«“Παραρτήματα” σημαίνει τα Παραρτήματα της Σύμβασης που δεν αποτελούν μέρος της, 

τα οποία εκτίθενται στο Δεύτερο Πίνακα ο οποίος τροποποιείται και αντικαθίσταται 

δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 4˙»˙και  
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(β) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «Προσαρτήματα» με τον ακόλουθο όρο 

και ορισμό:  

«“Προσαρτήματα” σημαίνει τα Προσαρτήματα της Σύμβασης που αποτελούν μέρος της, 

τα οποία εκτίθενται στον Πρώτο Πίνακα και τα οποία τροποποιούνται και αντικαθίστανται 

όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4˙».  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου.  

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(1Α) Τα Προσαρτήματα όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται και αντικαθίστανται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας κατόπιν έκδοσης σχετικού Διατάγματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4.».  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου.  

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(α) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

«(α1) την περίληψη στον Πρώτο Πίνακα των νέων ή τροποποιημένων Προσαρτημάτων προς 

αντικατάσταση ή συμπλήρωση αυτών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα˙».  

__________________________________________________________________________________  
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος  

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo  
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα  

http://www.mof.gov.cy/gpo

