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Ό περί Κυπριακοΰ Όογανισμοϋ 'Αθλητισμού σ Ρ ° ™ * χ κ * > S a S c 
1973 έ Λ α Ε ά δημοσιεύσεως είς τήν επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 2 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ» ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 1972 
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ ^ ^ ^ ^ £ £ Γ * 
νισμοΟ 'Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1973 και θα Λνα 
νινώσκηται δμοΰ μετά των περί Κυπριακού'Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμων τοΰ 1969 και 1972 (έν τοις εφεξής ^ Β Χ Χ Ζ ϋ Ά ί Ά %%™ 
KOC νόμος») και δ βασικός νόμος και ό πάρων Νώμος θα αναφερών 
τα? ώς^1 περί Κυπριακού Όργαν^μσΰ "Αθλητισμού Νόμοι του 1969 
2ως 1973. 

2. Τό άρθρον 4 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : ^ J S M 
fa» Δι' αντικαταστάσεως τοΰ εδαφίου (1) αύτου δια του ακο. το0βασ ικο0 

■χ ' ifloii · νόμου. 
«Π? Ό 'Οργανισμός είναι ή ανωτάτη αθλητική αρχή της Δη

1 ' μοκρατίας και διοικείται, τηρουμένων των ^ατάξεων του 
παρόντος Νόμου, ύπό Διοικητικοΰ Συμβουλίου αποτελου
μένου έξ ενός Προέδρου και εξ έτερων μελών διοριζο
ϊένων ύπό τοΰ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου έκ προσώπων 
άτινα κατά τήν κρίσιν αύτοΰ κέκτηνται διοικητικην πειραν 
ft ικανότητα περί τον άθλητισμόν : 

Νοείται δτι ό Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίστα
ται είς άπάσας τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, λαμβάνη μέρος είς τάς διεξαγόμενος συζητήσεις 
και έκφράζη τήν γνώμην αύτοΰ άνευ δμως δικαιώματος 
ψήφου». _ · , _ 

(β) Διά της προσθήκης εις τό εδάφιον (4) αύτου της κάτωθι 
^ Χ Ϊ τ ϊ ο τ ι οσάκις ό χρόνος της προσωρινής απουσίας Λ 
κωλύματος τοΰ Προέδρου δέν ύπερβαινη τους δυο μήνας ό 
ΎΤουϊγός κέκτηται έζουσίαν δπως διορίζη εν των μελών του 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου δπως άσκή τάς εξουσίας και έκτελη 
τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου διαρκούσης της π=ριόδου ταυ

Μ Μά'τής αντικαταστάσεως έν τη παραγράφω (β) τοΰ έδα
( Υ ) φίου (5) αύτοΰ τής λέξεως «τρία» διά τής λέξεως «τέσσαρα». 
(b) Διά τής προσθήκης μετά τό εδάφιον (6) αύτοΰ του άκολου
( } θου εδαφίου, τοΰ εδαφίου (7) άναριθμουμένου ώς εδαφίου 

«(7) 'Ανεξαρτήτως της γενικότητας τοΰ εδαφίου (6) τό 
Διο κήτικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν α π β ^ « « a p r i f t l 
έκ των μελών αύτοΰ τοιαύτας έπιτροπάς συνισταμένας έκ τοι
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ούτου άριθμοΟ μελών και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε κρί
νε^ πρέπον δι* οίονδήποτε σκοπόν ό όποιος κατά τήν κρίσιν 
του Διοικητικού Συμβουλίου θά προήγετο μέσω επιτροπής. 
Έκαστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τα των εργασιών αύτης, 
τήν κατά τάς συνεδριάσεις αύτης άκολουθουμένην διαδικα-
σίαν και τήν τήρησιν τών πρακτικών. 

ΕΙς οίανδήποτε τοιαύτην έπιτροπήν δύναται δπως, κατόπιν 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη καΐ ό 
Γενικός Διευθυντής». 

Κατάργησις 3 . Τό άρθρον 5 του βασικοΰ νόμου καταργείται, τών ακολούθων 
τ°α ̂ f***!,5 άρθρων άναριθμουμένων, αντιστοίχως, καΐ καταργούμενης οιασδήποτε 
TOO tooiKoO αναφοράς έν τοις άρθροις τοΰ βασικού νόμου εις τήν Συμβουλευτική ν 

Έπιτροπήν. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραψεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 


