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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 62(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 1992 (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 1993. 

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «σαράντα πέντε» από την 

επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με τη λέξη 
«δεκαπέντε», 

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

«(γ) Όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν αντι

αθλητική συμπεριφορά, που αφορά— 
(ι) Χορήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας 

ή φαρμάκου ή άλλης ουσίας που είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής 
ικανότητα τους (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή 
νευρικής διέγερσης, 

(ii) Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή 
απόπειρα να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή 
δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό 
την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε 
κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια 
υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται 
ή πρόκειται να διεξαχθεί. 

(Hi) Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση 
για προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή 
δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με 
σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ 
είτε κατά ομάδας ή σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, 
διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί: 

Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα 
είτε έμμεσα και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, 
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παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή 
χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, 
προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε r·-, -
φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η 
αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα. 

(ΐν) Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για 
οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή άλλο 
αντάλλαγμα. 

(ν) Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, 
φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος 
από σωματείο, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη 
σωματείου ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
σε άλλο σωματείο ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/ 
αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις 
σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη 
αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου 
που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή 
αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος: 

Νοείται ότι δε διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν 
σωματείο ή μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου 
του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε 
παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του 
δικού του σωματείου για επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος 
υπέρ του δικού του σωματείου. 

(vi) Ενέργειες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκα
λέσουν τη δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή 
γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του 
αγώνα ή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να 
προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης 
μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή 
φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα 
συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα, 

(vii) Ενέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
οποιοδήποτε αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή 
αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε την ασχολία 
του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, 
περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν: 

Νοείται ότι η ΑΔΕΑ στην πρωτοβάθμια δικαιοδοσία της 
δεν έχει, δυνάμει των υποπαραγράφων (vi) και (vii) της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 
οποιαδήποτε δικαιοδοσία επί ιδιοκτητών εφημερίδων, 
εκδοτών εφημερίδων, δημοσιογράφων ή οποιωνδήποτε 
άλλων φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται ή 
συνεργάζονται με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

(viii) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή 
ανάρμοστη συμπεριφορά ή περιφρόνηση ή ανυπακοή σε 
οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικα
στικής Επιτροπής Αθλητισμού ή του Οργανισμού. 
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(β) Με την προσθήκη των ακόλουθων εδαφίων: 
«(5) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού μπορεί να 

επιλαμβάνεται και να εκδικάζει αυτεπάγγελτα όλες τις περι
πτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 9. 

(6) Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Ανώτατης 
Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ατόμου, σωματείου ή 
ομοσπονδίας δεόντως κληθέντων αποτελεί αδίκημα που 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής και υπόκειται στην 
επιβολή των ποινών που προβλέπει ο Νόμος.». 

Τροποποίηση 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά 
του βασικού τ ο άρθρο 1 ΙΑ, του ακόλουθου άρθρου: 
νόμου με την 
προσθήκη «Καθίδρυση 1 IB.—(1) Για σκοπούς διερεύνησης των αθλητικών αδικημάτων 
νέου και , που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο εγκαθιδρύεται Ανακριτική 
άρθρου. συγκρότηση κ · ' * Ύ ' Α ' ^ ο ^ ' 

Ανακριτικής Αρχή, η οποία διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αρχής. του Οργανισμού. 

(2) Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, τα καθήκοντα 
λειτουργίας και η ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής ακολουθητέα 
διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΟΑ.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 
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(ix) Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει ή 
ενδέχεται να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να 
ενεργήσει σε διαδικασία της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε 
τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος. 

(Χ) Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρε
μποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποια
δήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία ή οποιαδήποτε 
έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας 
ενώπιον της ΑΔΕΑ. 

(xi) Αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν παράβαση ή μη 
συμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.». 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(2) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού δύναται να 
επιβάλει τις εξής ποινές: 

(α) Σε πρόσωπα— 
(i) Προφορική επιτίμηση, 

(ii) αυστηρή γραπτή επιτίμηση, 
(iii) χρηματική ποινή μέχρι £2.000, 
(iv) αποκλεισμό μέχρι δύο χρόνια από τους επίσημους ή 

άλλους αγώνες, 
(ν) οριστική διαγραφή και χαρακτηρισμό του προσώπου ως 

μη φιλάθλου, 
(νί) αποκλεισμό μέχρι και δύο χρόνων από τους αθλητικούς 

χώρους, 
(β) Σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους— 

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση, 
(ii) χρηματική ποινή μέχρι £5.000, 

απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην 
έδρα τους για περίοδο που να μην υπερβαίνει τον ένα 
γύρο του αντίστοιχου πρωταθλήματος, 
απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην 
έδρα τους με παρουσία θεατών για περίοδο που να μην 
υπεβαίνει τους τέσσερις αγώνες του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος, 
αφαίρεση μέχρι και εννέα βαθμών, 
προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, 
οριστική διαγραφή από την ομοσπονδία στην οποία 
ανήκουν, όταν πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των 
βασικών ή θεμελιωδών αρχών των αθλητικών θεσμίων. 

(γ) Σε αθλητικές ομοσπονδίες— 
(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση, 

(ii) αυστηρή δημόσια επιτίμηση, 
(iii) χρηματική ποινή μέχρι £10.000.». 

(iii) 

(iv) 

(ν) 
(vi) 

(vii) 

Τροποποίηση 
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