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Ό περί Κυπριακού 'Οργανισμού "Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

1977 

41 το0 1969 
22το0 1972 

2το0 1973 
51 τοΟ 1977. 

νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου Αρθρου. 

Αριθμός 79 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 Ε Ω Σ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :ι 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Κυπριακού O p y a - Συνοπτικός 
νι'σμοΟ Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του I960 καΐ θά τίτλος, 
άναγινώισκηται όμου μετά των περί Κυπριακού 'Οργανισμού 
'Αθλητισμού Νόμων τοΟ 1969 έως 1977 (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νων ώς «δ βασικός νόμος») καΐ δ δασικός νόμος κα ι δ παρών Νόμος 
θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Κυπριακού 'Οργανισμού 'Αθλητι
σμού Νόμοι του 1969 έως 1980. 

2. Ό βασικός νόιμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της Τροποττοίησις 
προσθήκης του ακολούθου νέου άρθρου 17Α.,, ευθύς μετά τό άρθρον

 το
° βασικοΟ 

Ί 7 . - . χ . - . — -

«•Αδικήματα 17Α»ρΙ(Ι1)| Πας δστις— 
καίποιναΐ. (α) ι άπαιτεΐ ή δέχεται οιονδήποτε μή προσήκον ούτω 

δώρο ν, παροχή ν ή ωφέλημα οίασδή,ποτε φύσεως 
ή ύπόσχεσιν τούτων, έπί τω οκοπώ ή έπί τη ύπο
σχέσει της ύπέ,ρ ή κατά τίνος σωμοπείου αλλοιώ
σεως του αποτελέσματος αγώνος οίουδήποτε 
ομαδικού ή ατομικού άθλή,ματος διεξαγόμενου ή 
δυεξαχθήΐσομένου μεταξύ σωματείων* 
προσφέρει δίδει ή υπόσχεται δώρον,, παροχήν ή 
ώφέληιμα οιασδήποτε φύσεως— 

(αα) είς αθλητή ν, οίκεΐον ή συγγενή αύτου 
έπι τω σκοπώ ή έπί τη λήψει υποσχέσεως 
ώς αναφέρεται εις τήν παράγραφον (μ): 

(ββ) είς σωιματεΐον ή τό διοικητικόν συμβού
λιον τούτου ή είς μέλος αύτοΟ ή, εις μέλος 
οωμοπείαυ ή είς άθλούμενον σωματείου 
π,ρός έπ.ίτευξιν ευνοϊκού αποτελέσματος 
υπέρ του σωματείου αυτών καΐ είς βάρος 
του αντιπάλου ή των αντιπάλων αύτοΟ,, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη| ή είς χρηίματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας,, ή είς άμφοτέιρας τάς 
ποινάς ταύτας: 

Νοείται δτι ουδέν άδίκηιμα διαπράττεται οσάκις σωιμα

τεΐον ή μέλος αύτου διά του διοικηιτικοΟ συμβουλίου τσΟ 

(Ρ) 
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σωματείου του υπόσχεται ή καταβάλλη ιτάσηις φύσεως 
παροχάς προς άθλητάς αύτου προς έπίτευξιν ευνοϊκού 
υπέρ του σωματείου των αποτελέσματος. 

(2)ι Είίς περίπτωσιν καθ:' ην έξ οιασδήποτε πράξεως 
γενομένης ως Προνοείται έν τω έδαψίω (|1) επήλθε τό ;. 
σκοπούμενον αποτέλεσμα,, ό υπαίτιος της πράξεως ταύτης u |

: 

υπόκειται <εΙς φΐύλάκισιν μη ύπερίβαινούσαν τα τρ ία ετηι .. *' 
ή είς χρηματικήν ποινή ν, μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας 
πεντακόσιας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας., 

(3): Έν τω παρόντι άρθρω— 
'αθλητής' σημαίνει παν άθλούμενον' πρόσωπον 

άνεξαοτήτως εάν τούτο-εΐναι μέλος σωματείου ή' μή' 
'σώμάτέΐαν' σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συστά- ,, 

θέν σωματεϊον ή
ν
"όργάνωσιν έν τη Δημοκρατία έπί ΰ 

τω τέλεν Προαγωγής, τ % εξωσχολικής σωματ ικής^ 
αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον "' 

:■■''' κάί περιλαμβάνεν'- τους γυμναστικούς συλλόγους. 
(4) Ουδεμία ποινική 'δ'ίωίξις δι ' οιονδήποτε·'αδίκημα 

δυνάμει τουί παρόντος άρθρου δύναται νά γ,ίνη έκτος ύπό 
ή τη συγκατάθεσε ι του Γενικού Εισαγγελέως της Δήμο

■-■■' κράτίάς. . : ■"■ '; 
(5)ι Πα,ρά τάς διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ 

. Νόμου παν' μέλος τοΟ αρμόδιου ΈπαρχιακοΟ ΔικαστηΓ 
• ρΐου '■ κέκτηταιΗ,άρμοδιότήτα εκδικάσεως 'οίούδήπότε άδι Η 

κή,μάτος δυνάμει το& παρόντος άρθρου και επιβολής'
;
τών ; 

ύπό τούτου προνοούμένών ποινών.». 

■ Έτνττώθη=ένν τφ Τυτίτογραφείφ j της;.Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


