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Αρ. 4349, 27.7.2012 

119(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

48(Ι) του 2008. 

97(Ι) του 2011. 

Επίσημη  

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

     

20.5.2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόληψης και 

της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμους του 2008 

και 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

Νόμοι του 2008 έως 2012. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 75 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 75 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο:   

 

   «(2)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του 

παρόντος άρθρου, η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου (1) του 

άρθρου 4 μόνο καθόσον αφορά κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή 

άλλο αθλητικό κέντρο το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος 

σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή 
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που έχει διεθνή διάσταση, καθώς και των διατάξεων του 

άρθρου 38 αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2014.»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  

 

 

 

119(I) του 

2012. 

 

«(4)    Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 αναστέλλεται 

μέχρι την 31η Μαΐου του 2014 για αθλητικό χώρο, κατά την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με την 

παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου, στον 

οποίο κατά το χρόνο έναρξής της ισχύος του περί της 

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους αθλητικούς 

Χώρους (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 δεν υπάρχει 

εγκατεστημένο κατάλληλο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού 

κυκλώματος παρακολούθησης του αθλητικού χώρου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.02.053.050-2012 

ΒΣΓ/ΕΜΧ 


