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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους

48(Ι) του 2008.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με

Επίσημη

τον περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους

Εφημερίδα,

Αθλητικούς Χώρους Νόμο του 2008 (που στο εξής θα

Παράρτημα

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

Τρίτο (Ι):

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Πρόληψης

20.5.2011.

και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
Νόμοι του 2008 και 2011.

Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 4

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου
(1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ειδοποίησης»
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ακουστικού
συστήματος πληροφόρησης»· και

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (θ) του εδαφίου
(2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ειδοποίησης»
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ακουστικού
συστήματος πληροφόρησης».
Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 9

αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «καθώς και γραφείου ή

του βασικού

κέντρου επιχειρήσεων με σύστημα τηλεοπτικού ελέγχου σε

νόμου.

σημείο όπου να υπάρχει καλή θέαση όλου του αθλητικού
χώρου.» (έβδομη, όγδοη, ένατη και δέκατη γραμμή), με τη
φράση

«γραφείου και στην περίπτωση αθλητικών χώρων
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στους οποίους υπάρχει εγκατεστημένο τηλεοπτικό σύστημα
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης οι διευκολύνσεις
περιλαμβάνουν κέντρο επιχειρήσεων σε σημείο όπου να
υπάρχει καλή θέαση όλου του αθλητικού χώρου.».
Τροποποίηση

4.

Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 21

προσθήκη σʼ αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις «ειδοποίησης ή»

του βασικού

(έκτη γραμμή) των λέξεων «ακουστικού συστήματος».

νόμου.
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 22

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στην αρχή του κειμένου του
εδαφίου (1) αυτού της φράσης «Με την επιφύλαξη
των

διατάξεων

του

εδαφίου

(3)»

και

την

αντικατάσταση της λέξης «Ο» (πρώτη γραμμή) με τη
λέξη «ο»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού,
του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου στην
έννοια του όρου «αθλητικός χώρος»
περιλαμβάνεται μόνο(α)

κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή άλλο κλειστό
αθλητικό

κέντρο

το

οποίο

είναι

χωρητικότητας άνω των δύο χιλιάδων
(2.000)

θέσεων

και

το

οποίο

χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα
ή εκδήλωσης, ή
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(β) ανοικτό στάδιο ή γήπεδο το οποίο
χρησιμοποιείται

για

τη

διεξαγωγή

ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης,
όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική
εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή
που έχει διεθνή διάσταση.».
Τροποποίηση

6.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 75 του βασικού νόμου

του άρθρου 75

διαγράφεται και αντικαθίσταται από τα ακόλουθα νέα εδάφια

του βασικού

(2), (3) και (4):

νόμου.
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4)
του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 4 και του άρθρου 38 τίθενται σε ισχύ την 1η
Ιουνίου 2012 με εξαίρεση την ισχύ των εν λόγω
διατάξεων καθόσον αφορά τα ανοιχτά στάδια ή γήπεδα
τα

οποία

χρησιμοποιούνται

για

τη

διεξαγωγή

ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει
μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης
κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση η οποία θα
αρχίσει την 1η Αυγούστου 2011.
(3)

Για

σκοπούς

εφαρμογής

των

διατάξεων

της

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 για τα
ανοιχτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για
τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης όπου
λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος
πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, η
έλλειψη κατοχής άδειας οικοδομής και πολεοδομικής
άδειας μέχρι την 31η Μαΐου 2012 δεν θα συνιστά μη
συμμόρφωση με την εν λόγω διάταξη, νοουμένου ότι
βεβαιούται ότι εκκρεμεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών
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διαδικασία έκδοσης τέτοιας άδειας.
(4) Η έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 22
αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2012 για αθλητικό
χώρο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου, στον

97(I) του 2011.

οποίο κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του περί της
Πρόληψης

και

της

Καταστολής

της

Βίας

στους

Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011
δεν

υπάρχει

εγκατεστημένο

κατάλληλο

τηλεοπτικό

σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του
αθλητικού χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου.».

Αρ. Φακ.: 23.02.052.035-2011
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