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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4457 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 919 

      

Ο περί ηης Πρόληψης και ηης Καηαζηολής ηης Βίας ζηοσς Αθληηικούς Χώροσς (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 
ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 132(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΣΗ ΒΙΑ  

ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2008 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2012 
 

    Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
  48(Ι) ηνπ 2008 
  97(Ι) ηνπ 2011 
119(Ι) ηνπ 2012 

213(Ι) ηνπ 2012. 

1.  Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαζηνιήο ηεο Βίαο ζηνπο 

Αζιεηηθνύο Υώξνπο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο 
Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαζηνιήο ηεο Βίαο ζηνπο Αζιεηηθνύο Υώξνπο Νόκνπο ηνπ 2008 έσο (Αξ. 2) 
ηνπ 2012 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν 
παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαζηνιήο ηεο Βίαο ζηνπο 
Αζιεηηθνύο Υώξνπο Νόκνη ηνπ 2008 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.  Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή 

ζεηξά ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο: 

 «“Αξρή” ζεκαίλεη ηελ Αξρή Αδεηνδόηεζεο ηαδίσλ πνπ εγθαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 
ηνπ άξζξνπ 4Α· 

  
 “εθδόηεο” ζεκαίλεη ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αζιεηηζκνύ ή νπνηαδήπνηε νκνζπνλδία, ζσκαηείν, 

αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγν πξώηεο θαηεγνξίαο ή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε αγώλα ή εθδήισζε πνπ 
έρεη δηεζλή δηάζηαζε θαη εθδίδεη θάξηεο θηιάζινπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 39Α· 

  
 “θάξηα θηιάζινπ” ζεκαίλεη ηελ θάξηα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 39Α· 
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 “θεληξηθό κεηξών” ζεκαίλεη ην κεηξών πνπ ηεξείηαη από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αζιεηηζκνύ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 39Α· 
  
 “κεηξών” ζεκαίλεη κεηξών πνπ ηεξείηαη από εθδόηε, άιιν από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό 

Αζιεηηζκνύ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 39Α· 
  
 “ζηέξεζε θηιάζινπ ηδηόηεηαο” ζεκαίλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη πξόζσπν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο επηβνιήο νπνηαζδήπνηε απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθό ρώξν, πξνθήξπμεο, 
ζπκπεξίιεςεο ηνπ ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ νπαδώλ,  θαηαδίθεο γηα αδίθεκα δπλάκεη ηνπ 
παξόληνο λόκνπ ή επηβνιήο νπνηνπδήπνηε άιινπ κέηξνπ απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθό 
ρώξν·». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3.  Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, από ην εδάθην (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζηνλ 
Αξρεγό Αζηπλνκίαο θαη ζηελ νηθεία πνιενδνκηθή αξρή πηζηνπνηεηηθό αζθάιεηαο, πνπ 
ηζρύεη γηα πεξίνδν ελόο έηνπο, θαη βεβαηώλεη ηα αθόινπζα:» (ηέηαξηε κέρξη έβδνκε 
γξακκή), κε ηε θξάζε «, γηα ζθνπνύο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αζθάιεηαο ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ππνβάιιεη ζηελ Αξρή όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη 
πηζηνπνηεηηθά από ηηο αξκόδηεο αξρέο, πνπ ηζρύνπλ γηα πεξίνδν ελόο (1) έηνπο θαη 
βεβαηώλνπλ ηα αθόινπζα:»∙ 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ πξώηε επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «ηνλ 

Αξρεγό Αζηπλνκίαο θαη ηελ νηθεία πνιενδνκηθή αξρή:» (πέκπηε θαη έθηε γξακκή) κε ηε 
θξάζε «ηελ Αξρή:»· θαη             

   
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνύ, κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (3):    
   
  «(3) Η Αξρή θαη ν Αξρεγόο Αζηπλνκίαο, ν θαζέλαο ζηε ζθαίξα ησλ δηθώλ ηνπ 

αξκνδηνηήησλ, ειέγρνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα 
(1) θαη (2).». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λέσλ άξζξσλ 
4Α θαη 4Β. 

4.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 4 απηνύ, ησλ 

αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ 4Α θαη 4Β, αληίζηνηρα: 

 «ύζηαζε ηεο 
Αξρήο 
Αδεηνδόηεζεο 
ηαδίσλ. 

4Α. (1) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην δηνξίδεη γηα πεξίνδν ηξηώλ (3) εηώλ, Αξρή 
Αδεηνδόηεζεο ηαδίσλ απνηεινύκελε από πέληε (5) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην 
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ δηνξίδεηαη κεηά από δηαβνύιεπζε κε ην Δπηζηεκνληθό 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Κύπξνπ θαη ην έλα (1) ηνπιάρηζηνλ δηνξίδεηαη κεηά από 
δηαβνύιεπζε κε ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αζιεηηζκνύ, κε αξκνδηόηεηεο θαη 
θαζήθνληα όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4Β. 

   
       (2) Έλα από ηα κέιε ηεο Αξρήο δηνξίδεηαη από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην σο 

Πξόεδξνο απηήο. 
   
   (3) Καλέλα κέινο ηεο Αξρήο δελ δύλαηαη λα παπζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί, παξά κόλν ύζηεξα από 
απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη κόλν γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο πην 
θάησ ιόγνπο: 

   
  (α) Λόγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αληθαλόηεηαο ή αλαπεξίαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αζζέλεηαο πνπ θαζηζηά ην κέινο ηεο Αξρήο 
αλίθαλν λα εθπιεξώζεη επαξθώο ηα θαζήθνληά ηνπ γηα καθξά 
ρξνληθή πεξίνδν ή γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ∙ 

    
  (β) ιόγσ ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο ή ακέιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ∙   
    
  (γ)   ιόγσ απώιεηαο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ή 

παύζεο ηνπ από κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Κύπξνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό εθαξκόδεηαη. 
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   (4) Ο Πξόεδξνο ή κέινο ηεο Αξρήο παύεη λα είλαη κέινο απηήο αλ παπζεί 

όπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3) ή αλ ππνβάιεη γξαπηώο πξνο ην 
Τπνπξγηθό πκβνύιην ηελ παξαίηεζή ηνπ: 

   
  Ννείηαη όηη ε παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο Αξρήο δελ ππόθεηηαη 

ζε αλάθιεζε θαη επελεξγεί ακέζσο, ρσξίο λα απαηηείηαη απνδνρή ηεο από 
ην Τπνπξγηθό πκβνύιην 

   
   (5) ε πεξίπησζε παύζεο ή παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο 

Αξρήο, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην πξνβαίλεη άκεζα ζε δηνξηζκό άιινπ 
πξνζώπνπ γηα ηελ ελαπνκείλαζα ζεηεία ηνπ παπζέληνο ή παξαηηεζέληνο 
Πξνέδξνπ ή κέινπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

   
 Αξκνδηόηεηεο θαη 

θαζήθνληα ηεο 
Αξρήο. 

4Β. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4, ε Αξρή 
έρεη θαζήθνλ θαη εμνπζία λα αδεηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία αζιεηηθώλ ρώξσλ θαη 
λα εθδίδεη κέρξη ηελ 30

ε
 Ινπλίνπ θάζε έηνπο ηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο γηα 

ηνπο ρώξνπο απηνύο, ηα νπνία ηζρύνπλ γηα πεξίνδν ελόο (1) έηνπο. 
   
   (2) Δηδηθόηεξα ε Αξρή δύλαηαη λα αζθεί ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο θαη 

θαζήθνληα: 
   
  (α) Να παξαρσξεί άδεηα ιεηηνπξγίαο αζιεηηθνύ ρώξνπ, κε ή ρσξίο 

όξνπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ θαη βεβαησζεί όηη απηέο 
έρνπλ αλεγεξζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ ππνγξάθνληα κειεηεηή 
θαη εγθξίλνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο∙ 

    
  (β) λα αλαθαιεί ή λα αλαζηέιιεη άδεηα ιεηηνπξγίαο αζιεηηθνύ ρώξνπ, 

όηαλ δηαπηζηώλεη όηη δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη όξνη ηεο 
ελ ιόγσ άδεηαο ή όηη έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ή ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 4∙   

    
  (γ) λα πξνβαίλεη ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη λα δεηά 

δηεπθξηλίζεηο ή πεξαηηέξσ ζηνηρεία από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά 
πνπ έρνπλ εθδνζεί από απηέο θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Αξρή από 
ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή αζιεηηθνύ ρώξνπ γηα ζθνπνύο έθδνζεο 
ηνπ εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4∙ 
 

    (δ) λα  πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη/ ή ππνδείμεηο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο 
θαη δηαρεηξηζηέο αζιεηηθώλ ρώξσλ, αλαθνξηθά κε ηα ηερληθά κέηξα 
πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ∙ 
 

  (ε) λα θαζνξίδεη πξόγξακκα ειέγρνπ θάζε αζιεηηθνύ ρώξνπ θαη 
ρξνλνινγηθό πξόγξακκα εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 22, ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ 
θαη ησλ ηερληθώλ ππνδείμεσλ ηεο∙ 
 

  (ζη) λα εηζέξρεηαη νπνηεδήπνηε ζε αζιεηηθό ρώξν, λα δεηεί θαη λα 
ιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή έγγξαθα πνπ είλαη αλαγθαία, γηα 
ζθνπνύο δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηεο∙ 
 

  (δ) λα εγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό θεξθίδσλ αζιεηηθνύ ρώξνπ γηα 
θαζήκελνπο θηιάζινπο ή γηα θαζήκελνπο θαη ηζηάκελνπο 
θηιάζινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη λα 
πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ππνδείμεηο γηα ζθνπνύο 
βειηίσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ θηιάζισλ∙ 
 

  (ε) λα πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 
παξαθνινύζεζεο, ηαπηνπνίεζεο θηιάζισλ, αξίζκεζεο ησλ 
ζέζεσλ, νπηηθναθνπζηηθήο εηδνπνίεζεο ή αθνπζηηθήο 
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πιεξνθόξεζεο ησλ θηιάζισλ ή ησλ ζεαηώλ, έθδνζεο ηεο θάξηαο 
θηιάζινπ, ειέγρνπ ησλ εηζόδσλ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο θαζώο 
επίζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπζηήκαηνο πνπ θξίλεηαη από ηελ 
ίδηα αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θηιάζισλ ή 
ησλ ζεαηώλ θαη λα ππνβάιιεη ππνδείμεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα 
θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ∙ 
 

  (ζ)    λα θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ζε θάζε θεξθίδα∙ 
 

  (η)   λα ζπκβνπιεύεη θάζε αξκόδηα αξρή, ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή 
αζιεηηθνύ ρώξνπ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ θηιάζισλ θαη 
ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ∙ 

 
  (ηα) λα εθδίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό 

Αζιεηηζκνύ θαη ηελ νηθεία νκνζπνλδία, νδεγίεο θαη θαλόλεο πνπ 
ζα ξπζκίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ· 
θαη 

 
  (ηβ) λα αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αζιεηηθώλ 
ρώξσλ. 

    
   (3) Κάζε απόθαζε ηεο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό 

Αζιεηηζκνύ θαη ζηελ νηθεία νκνζπνλδία.». 
  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

5.  Σν άξζξν 13 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αξίζκεζε ηεο πθηζηάκελεο παξαγξάθνπ 

απηνύ σο εδάθην (1) θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην αλαξηζκεκέλν εδάθην (1), ηνπ 
αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (2): 

  «(2)  Ο ηδηνθηήηεο θάζε αζιεηηθνύ ρώξνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή αγώλα 
ή εθδήισζεο όπνπ ιακβάλεη κέξνο ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο 
θαηεγνξίαο ή πνπ έρεη δηεζλή δηάζηαζε, θξνληίδεη γηα ηελ θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ζήκαλζε 
ησλ ζέζεσλ ησλ θεξθίδσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεινπ 
ζπζηήκαηνο ηαμηζέηεζεο ησλ θηιάζισλ ζηνλ αζιεηηθό ρώξν.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 
13Α. 

6.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 13 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 13Α:  
 

  
 «Κεξθίδεο γηα 

θαζήκελνπο 
θηιάζινπο. 

13Α. (1) Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο θάζε αζιεηηθνύ ρώξνπ, ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή αγώλα ή εθδήισζεο όπνπ ιακβάλεη κέξνο 
ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο θαηεγνξίαο ή πνπ έρεη 
δηεζλή δηάζηαζε, θαζνξίδεη, κεηά από έγθξηζε ηεο Αξρήο, θεξθίδεο ηνπ 
αζιεηηθνύ ρώξνπ γηα θαζήκελνπο θηιάζινπο. 

   
   (2) Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο θάζε αζιεηηθνύ ρώξνπ, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή αγώλα ή εθδήισζεο όπνπ ιακβάλεη κέξνο 
ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο θαηεγνξίαο ή πνπ έρεη 
δηεζλή δηάζηαζε, δύλαηαη λα θαζνξίζεη, κεηά από έγθξηζε ηεο Αξρήο, κέξνο 
ησλ θεξθίδσλ γηα θαζήκελνπο θηιάζινπο σο νηθνγελεηαθέο θεξθίδεο.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

7.   Σν άξζξν 22 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηε δηαγξαθή ηνπ ζπλδέζκνπ «θαη» ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) 
απηνύ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) 
απηνύ κε άλσ ηειεία θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ 
παξαγξάθσλ (δ) θαη (ε), αληίζηνηρα: 

   
  «(δ) δηαηεξεί θαηάιιειν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηαπηνπνίεζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ 

εκθαίλνληαη ζηηο παξαζηάζεηο ή εηθόλεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηειενπηηθό ζύζηεκα 
θιεηζηνύ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο, κέζσ ηνπ θεληξηθνύ κεηξώνπ· θαη 
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  (ε) επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ παξαζηάζεσλ ή εηθόλσλ πνπ 
θαηαγξάθνληαη από ην ηειενπηηθό ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο, 
γηα ζθνπνύο ηαπηνπνίεζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ εκθαίλνληαη ζ’ απηέο θαη ηα νπνία 
δπλαηόλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηεξεύλεζε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο.»· θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζην εδάθην (2) απηνύ, ηεο θξάζεο «(α) θαη (β)» (ηξίηε γξακκή) κε 

ηε θξάζε «(α), (β), (δ) θαη (ε)». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 28 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

8.   Η παξάγξαθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 

δηαγξαθή από απηή ηεο θξάζεο «, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 69 θαη 73» (ηξίηε θαη ηέηαξηε 
γξακκή). 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 35 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

9.  Σν άξζξν 35 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (5) 

απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (6): 
 

 «(6) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν πσιεί ή δηαζέηεη ή κεηαπσιεί εηζηηήξην εληόο ηνπ αζιεηηθνύ 
ρώξνπ ή ζηελ ακέζσο γεηηληάδνπζα πεξηνρή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ αζθάιεηαο ηνπ 
αζιεηηθνύ ρώξνπ, ή πσιεί ή δηαζέηεη ή κεηαπσιεί εηζηηήξην ρσξίο ηε γξαπηή εμνπζηνδόηεζε 
ηνπ δηνξγαλσηή ηνπ αγώλα ή ηεο εθδήισζεο, είλαη έλνρν πιεκκειήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε 
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (€4.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο 
πνηλέο.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λέσλ άξζξσλ 
39Α θαη 39Β. 

10.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 39 απηνύ, ησλ 

αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ 39Α θαη 39Β, αληίζηνηρα: 

 «Μεηξών 
θαηόρσλ  
θάξηαο 
θηιάζινπ. 

39Α. (1) Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ νξίδεηαη σο ππεύζπλε 
αξρή γηα ηε δεκηνπξγία, ηε θύιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θεληξηθνύ κεηξώνπ 
θαηόρσλ θάξηαο θηιάζινπ θαη δύλαηαη λα νξίζεη ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία 
Πνδνζθαίξνπ σο ππεύζπλε αξρή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνύ 
κεηξώνπ, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη ην όλνκα, ε δηεύζπλζε, ν αξηζκόο ηνπ 
δειηίνπ ηαπηόηεηαο θαη ε θσηνγξαθία θάζε πξνζώπνπ γηα ην νπνίν έρεη  
εθδνζεί θάξηα θηιάζινπ.   

   
   (2) Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ ή, ζε πεξίπησζε πνπ νξηζηεί 

σο ππεύζπλε αξρή δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ εδαθίνπ (1), ε Κππξηαθή 
Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ, δύλαηαη λα αζθεί ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο θαη 
θαζήθνληα: 

   
  (α) Να εθδίδεη θάξηα θηιάζινπ θαη λα δηαηεξεί θαηάιιειν θαη αζθαιέο 

ζύζηεκα έθδνζεο θάξηαο θηιάζινπ· 
    
  (β) λα ζπζηήλεη θαη ιεηηνπξγεί θεληξηθό κεηξών θαηόρσλ θάξηαο 

θηιάζινπ θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνύληαη ζε 
απηό· 

    
   (γ) λα εθδίδεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο θαλόλεο 

αζθάιεηαο θαη πξόζβαζεο ζην θεληξηθό κεηξών, δηαρείξηζεο θαη 
επεμεξγαζίαο ηνπ κεηξώνπ από ηνλ εθδόηε ηεο θάξηαο θηιάζινπ.     

    
  

138(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012.  

 (3) Ο εθδόηεο ηεξεί, επεμεξγάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην θεληξηθό κεηξών 
θαη ην κεηξών, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ 
Αηόκνπ) Νόκνπ θαη ζηα κεηξώα απηά πεξηιακβάλνληαη –  

 
  (α) θαηάινγνο ησλ θαηόρσλ θάξηαο θηιάζινπ, ε νπνία εθδίδεηαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 39Β∙ 
    
  (β) θαηάινγνο ησλ θαηαδηθαζζέλησλ πξνζώπσλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη απαγόξεπζε εηζόδνπ 
ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο∙ 
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70(Ι) ηνπ 1981 
134(Ι) ηνπ 1988 

228(Ι) ηνπ 2004. 

(γ) θαηάινγνο επηθίλδπλσλ νπαδώλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ βάζηκεο 
πιεξνθνξίεο όηη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα 
ηάμε ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Αξρείν ή έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί από δηθαζηήξην γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Απνθαηαζηάζεσο Καηαδηθαζζέλησλ Νόκνπ, 
όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

  (δ) θαηάινγνο ησλ πξνζώπσλ πνπ  έρνπλ ζηεξεζεί ηεο θηιάζινπ 
ηδηόηεηαο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν· θαη 

    
  (ε) θαηάινγνο ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί από δηθαζηηθό ή 

πεηζαξρηθό όξγαλν ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο θαη ζηα νπνία 
επηβιήζεθε απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν. 

    
   (4) Πξόζσπν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο 

θαηαιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β), (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ 
(3) δηαγξάθεηαη από ην ζρεηηθό θαηάινγν κε ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο 
απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ή ηεο ζηέξεζεο ηεο θηιάζινπ ηδηόηεηάο ηνπ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη νη θαηάινγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (3) ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα θάζε 
αιιαγή. 

   
   (5) Κάζε θάηνρνο θάξηαο θηιάζινπ νθείιεη λα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ 

εθδόηε απηήο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1)  θαη ν εθδόηεο απηήο πξνβαίλεη άκεζα ζηηο 
απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζηελ ελ ιόγσ θάξηα θαη 
ζην θεληξηθό κεηξών. 

   
    (6) Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ δύλαηαη λα παξέρεη ζηελ 

Αζηπλνκία νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο εκπεξηέρνληαη ζην θεληξηθό κεηξών 
γηα ζθνπνύο δηεξεύλεζεο πνηληθνύ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή ησλ Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
απηνύ. 

   
 Κάξηα θηιάζινπ. 39Β. (1) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν πξνηίζεηαη λα εηζέιζεη ζε αζιεηηθό 

ρώξν, ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί αγώλαο όπνπ ιακβάλεη κέξνο ζσκαηείν, 
αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο θαηεγνξίαο ή πνπ έρεη δηεζλή 
δηάζηαζε, ππνρξενύηαη λα θαηέρεη θαη λα επηδεηθλύεη νπνηεδήπνηε ηνπ 
δεηεζεί, εθηόο από ην εηζηηήξην, ηελ θάξηα θηιάζινπ ηνπ. 

   
   (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (11), (13), (14) θαη (15), 

νπδείο θαηέρεη λόκηκν εηζηηήξην εηζόδνπ γηα αζιεηηθό αγώλα, όπνπ ιακβάλεη 
κέξνο ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο θαηεγνξίαο ή πνπ 
έρεη δηεζλή δηάζηαζε, εθηόο εάλ θαηέρεη έγθπξε θάξηα θηιάζινπ επί ηεο 
νπνίαο εκθαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) θαη ηα 
νπνία, κε ηελ παξάδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ, θαηαρσξνύληαη ειεθηξνληθά γηα 
ζθνπνύο ηαπηνπνίεζήο ηνπ κέζσ ηνπ θεληξηθνύ κεηξώνπ: 

   
  Ννείηαη όηη ην εηζηηήξην εηζόδνπ δύλαηαη λα εθδνζεί ειεθηξνληθά θαηά 

ηξόπν ώζηε λα απνζεθεύεηαη ζηελ θάξηα θηιάζινπ θαη λα αλαγλσξίδεηαη 
θαηά ηελ παξνπζίαζή ηεο. 

   
   (3) Κάξηα θηιάζινπ εθδίδεηαη ζην όλνκα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ θαη 

επ’ απηήο εκθαίλεηαη ε θσηνγξαθία, ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν αξηζκόο 
κεηξώνπ ηεο θάξηαο θηιάζινπ απηνύ ζην θεληξηθό κεηξών. 

   
   (4) Κάξηα θηιάζινπ δύλαηαη λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε από ηνλ εθδόηε 

ηεο θαη νη ιόγνη αθύξσζήο ηεο γλσζηνπνηνύληαη γξαπηώο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ζηνλ θάηνρν απηήο, ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηνπ δηεύζπλζε. 

   
   (5) Η ηζρύο ηεο θάξηαο θηιάζινπ αλαζηέιιεηαη από ηνλ εθδόηε ηεο γηα 

όζν ρξόλν ηζρύεη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε αζιεηηθό ρώξν θαη ππό ηνπο 
όξνπο πνπ ε απαγόξεπζε επηβιήζεθε ζηνλ θάηνρό ηεο. 
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   (6) Με εμαίξεζε ηελ απαγόξεπζε εηζόδνπ πνπ επηβάιιεηαη από 

δηθαζηήξην, ε ηζρύο ηεο θάξηαο θηιάζινπ δύλαηαη λα απνθαηαζηαζεί γηα 
ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αλ ν εθδόηεο ηεο ζεσξήζεη ηνλ θάηνρν απηήο σο 
δηαπηζηεπκέλν κέινο θαη αλαιάβεη ηελ επζύλε επίβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ, λννπκέλνπ όηη απηή γίλεηαη ζηα πιαίζηα κέηξνπ παξέκβαζεο ή 
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, πνπ 
είλαη εγθεθξηκέλν από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αζιεηηζκνύ. 

   
   (7) Πξόζσπν ην νπνίν θαηέρεη θάξηα θηιάζινπ άιινπ πξνζώπνπ θαη ηελ 

επηδεηθλύεη γηα λα εηζέιζεη ζε αζιεηηθό ρώξν σο πξνλνείηαη ζην εδάθην (1), 
δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δύν ρηιηάδεο επξώ (€2.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

 
   (8) Πξόζσπν ην νπνίν εηζέξρεηαη εληόο αζιεηηθνύ ρώξνπ, δηαπξάηηνληαο 

ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (7) θαη/ ή ρσξίο λα θαηέρεη έγθπξε 
θάξηα θηιάζινπ, ππνρξενύηαη λα εγθαηαιείςεη άκεζα ηνλ ελ ιόγσ ρώξν, 
θαζ’ ππόδεημε ηνπ ππεύζπλνπ αζθάιεηαο ή νπνηνπδήπνηε επηηεξεηή ή 
κέινπο ηεο αζηπλνκίαο θαη νδεγείηαη εθηόο ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ από ην 
πξόζσπν απηό. 

   
   (9) ε πεξίπησζε πνπ πξόζσπν επηδείμεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (8), ν ππεύζπλνο αζθάιεηαο ηνπ αζιεηηθνύ 
ρώξνπ ηνπ επηβάιιεη άκεζν απνθιεηζκό από ηνλ ελ ιόγσ αζιεηηθό ρώξν γηα 
ρξνληθή πεξίνδν έμη (6) κελώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) 
ηνπ άξζξνπ 73Γ: 

   
  Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ πξνζώπνπ, δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο εδαθίνπ, ε ηζρύο ηεο θάξηαο θηιάζινπ ηνπ 
αλαζηέιιεηαη άκεζα γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν απνθιεηζκνύ ηνπ.   

   
   (10) Πξόζσπν ην νπνίν αξλείηαη λα εγθαηαιείςεη άκεζα αζιεηηθό ρώξν, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεύζπλνπ αζθάιεηαο ή νπνηνπδήπνηε 
επηηεξεηή ή κέινπο ηεο αζηπλνκίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (8), 
δηαπξάηηεη αδίθεκα πνπ επηηξέπεη ηε ζύιιεςε θαη απνκάθξπλζή ηνπ από 
ηνλ αζιεηηθό ρώξν θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξώ (€1.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

   
   (11) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), θάηνρνο θάξηαο 

θηιάζινπ δύλαηαη λα δεηήζεη, γηα εηδηθνύο ιόγνπο, ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 
θάξηαο θηιάζινπ επ’ νλόκαηη άιινπ πξνζώπνπ, γηα παξαθνινύζεζε 
ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα: 

   
  Ννείηαη όηη γηα ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ εηζόδνπ ζηνλ αζιεηηθό ρώξν πνπ ζα 

δηεμαρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο αγώλαο, γηα θάηνρν πξνζσξηλήο θάξηαο 
θηιάζινπ, απαηηείηαη ε επίδεημε ηεο ελ ιόγσ πξνζσξηλήο θάξηαο θηιάζινπ: 

   
  Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη εηζηηήξην εηζόδνπ πνπ αγνξάδεηαη γηα θάηνρν 

πξνζσξηλήο θάξηαο θηιάζινπ θαηέρεηαη λόκηκα γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 
εδαθίνπ (2), όηαλ ηαπηνρξόλσο κε ηελ παξάδνζε απηνύ ζηε είζνδν ηνπ 
αζιεηηθνύ ρώξνπ επηδεηθλύεηαη από ηνλ θάηνρν απηνύ, έγθπξε πξνζσξηλή 
θάξηα θηιάζινπ. 

   
   (12) ε θάζε πξνζσξηλή θάξηα θηιάζινπ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (11) αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ θεληξηθνύ κεηξώνπ ηνπ 
θαηόρνπ θάξηαο θηιάζινπ, ν νπνίνο αηηήζεθε ηελ έθδνζή ηεο θαη ην όλνκα 
ηνπ θαηόρνπ ηεο πξνζσξηλήο θάξηαο θηιάζινπ. 

   
   (13) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (11) θαη (12), ε νηθεία 

νκνζπνλδία δύλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, λα εθδώζεη πξνζσξηλή 
θάξηα θηιάζινπ γηα ζπγθεθξηκέλν αγώλα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη κόλν 
ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιόγσ νκνζπνλδίαο. 

   
   (14) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), γηα ηνπο 

αγώλεο κε δηεζλή δηάζηαζε, ε νηθεία νκνζπνλδία επηηξέπεη ηελ αγνξά 
εηζηηεξίσλ εηζόδνπ ζηνλ αζιεηηθό ρώξν  πνπ   ζα   δηεμαρζεί   ζπγθεθξηκέλνο  
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αγώλαο από ηνπο θηιάζινπο πνπ αλαγξάθνληαη ζε νλνκαζηηθό θαηάινγν 
πνπ ηεο παξαρσξεί ε θηινμελνύκελε νκάδα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε επίδεημε 
θάξηαο θηιάζινπ, θαη ηα εηζηηήξηα απηά θαηέρνληαη λόκηκα γηα ηνπο ζθνπνύο 
ηνπ εδαθίνπ (2). 

   
   (15)  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ εθαξκόδνληαη γηα πξόζσπα 

κε εηδηθέο αλάγθεο, αλαπεξίεο ή παηδηά ειηθίαο κέρξη δεθαηεζζάξσλ (14) 
εηώλ. 

   
   (16) Δμαηξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (11), (13), (14) θαη (15), 

πξόζσπν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ είζνδν ή παξακνλή νπνηνπδήπνηε 
πξνζώπνπ πνπ δελ θαηέρεη θάξηα θηιάζινπ ζε αζιεηηθό ρώξν, δηαπξάηηεη 
αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηηο ηέζζεξεηο ρηιηάδεο επξώ (€4.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο.». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 
47Α. 

 11.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 47 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 47Α: 
 

 «Πξνιεπηηθά κέηξα 
θαη κέηξα 
παξέκβαζεο. 

47Α.(1) Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 
εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, ηελ νηθεία νκνζπνλδία, ζσκαηείν ή αζιεηηθή 
εηαηξεία ή ζύιινγν πξώηεο θαηεγνξίαο, όπνπ απηό αξκόδεη, ιακβάλεη ηα 
αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 
ε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόληα Νόκν θαη 
εηδηθόηεξα- 

   
  (α) δηαζθαιίδεη όηη πξόζσπα πνπ θνβνύληαη όηη κπνξεί λα 

δηαπξάμνπλ αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν λα 
έρνπλ πξόζβαζε, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, ζε απνηειεζκαηηθά 
πξνγξάκκαηα ή κέηξα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 
ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ δηάπξαμεο 
ηέηνησλ αδηθεκάησλ∙ 

    
  (β) εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκόηεηα απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή 

κέηξσλ παξέκβαζεο κε ζθνπό ηελ πξόιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ θηλδύλσλ επαλάιεςεο αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
παξόληα Νόκν, ηελ επηθνηλσλία ησλ θηιάζισλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 
δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη 
από λεαξνύο θηιάζινπο ή αλήιηθνπο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα 
κέηξα απηά αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 
ησλ αλειίθσλ πνπ δηαπξάηηνπλ ηα αδηθήκαηα απηά∙ 
 

  (γ) εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκόηεηα απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή 
κέηξσλ παξέκβαζεο κε ζθνπό ηελ επηηήξεζε ή επίβιεςε ή 
επνπηεία ησλ πξνζώπσλ πνπ ηνπο επηβιήζεθε ε απαγόξεπζε 
εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο∙   

    
  (δ) ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, όπσο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα 

ηελ απνζάξξπλζε θαη κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ βίαο ζηνπο 
αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη ηε δηακόξθσζε θηιηθνύ πεξηβάιινληνο 
κεηαμύ ησλ θηιάζισλ∙ θαη 

    
  (ε) πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο, αθόκε θαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, όπσο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη εθζηξαηείεο 
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη 
εθπαίδεπζεο, ελδερνκέλσο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο 
νκνζπνλδίεο, ζσκαηεία ή αζιεηηθέο εηαηξείεο ή ζπιιόγνπο πξώηεο 
θαηεγνξίαο, νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη άιινπο 
ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 
θνηλήο γλώκεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θηλδύλνπ πνπ δηαηξέρνπλ 
λεαξνί ή αλήιηθνη θίιαζινη λα πέζνπλ ζύκαηα βίαο ζε αζιεηηθνύο 
ρώξνπο. 
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   (2) Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, ηελ νηθεία  νκνζπνλδία,   ζσκαηείν    ή    αζιεηηθή  
εηαηξεία ή ζύιινγν πξώηεο θαηεγνξίαο, όπνπ απηό αξκόδεη, ιακβάλεη ηα 
αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα 
απνηειεζκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ παξέκβαζεο, κε ζθνπό ηελ 
πξόιεςε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ επαλάιεςεο αδηθεκάησλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν.  

   
   (3) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ζηα ζρνιεία πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ηεο 
βίαο ζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη πξνώζεζεο ηνπ «επ αγσλίδεζζαη».». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 53 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 12.  Σν άξζξν 53 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «γεηηληάδνπζα πεξηνρή» (δεύηεξε γξακκή), 
ηεο θξάζεο «ή ελόζσ βξίζθεηαη θαζ΄νδόλ πξνο ή από ηνλ αζιεηηθό ρώξν»· θαη, 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «επηζεηηθό όπιν» (ηξίηε γξακκή), ηεο 

θξάζεο «ή αληηθείκελν πνπ δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηζεηηθό όπιν». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 54 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 13.  Σν άξζξν 54 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη  σο αθνινύζσο: 

 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, πξηλ ην ζεκείν ηεο ηειείαο, ηεο 
θξάζεο «θαη επηπιένλ ην Γηθαζηήξην εθδίδεη ελαληίνλ ηνπ δηάηαγκα απαγόξεπζεο 
εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή πεξίνδν κεηαμύ ηξηώλ (3) θαη πέληε (5) 
εηώλ, ην νπνίν ηζρύεη άκεζα από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο ηνπ»∙ θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ, πξηλ ην ζεκείν ηεο ηειείαο, 

ηεο θξάζεο «θαη επηπιένλ ην Γηθαζηήξην εθδίδεη ελαληίνλ ηνπ δηάηαγκα απαγόξεπζεο 
εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή πεξίνδν κεηαμύ δπν (2) θαη ηξηώλ (3) εηώλ, 
ε νπνία ηζρύεη άκεζα από ηελ εκεξνκελίαο ηεο θαηαδίθεο ηνπ.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 
54Α. 

 14.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 54 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 54Α: 
 

 «Μεηαθίλεζε ρσξίο 
άδεηα. 

54Α.(1) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν κεηαθηλείηαη ρσξίο άδεηα από κηα θεξθίδα 
ζε άιιε ή ζε ρώξν πνπ είλαη θαζνξηζκέλνο γηα ηνπο θηιάζινπο άιιεο 
νκάδαο ή ζε θεξθίδα ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη ή έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε 
ή ζε θεξθίδα γηα θαζήκελνπο θηιάζινπο ή ζε νηθνγελεηαθή θεξθίδα, ρσξίο λα 
θαηέρεη εηζηηήξην εηζόδνπ ζ’ απηή, ζεσξείηαη όηη εηζήιζε ζηνλ ελ ιόγσ ρώξν 
παξάλνκα θαη ππνρξενύηαη λα εγθαηαιείςεη άκεζα ηνλ αζιεηηθό ρώξν θαζ’ 
ππόδεημε  ηνπ ππεύζπλνπ αζθάιεηαο ή επηηεξεηή ή κέινπο ηεο αζηπλνκίαο 
θαη νδεγείηαη εθηόο ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ από ην πξόζσπν απηό. 

   
   (2) ε πεξίπησζε πνπ πξόζσπν επηδείμεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

πνπ ξπζκίδεηαη ζην εδάθην (1), ν ππεύζπλνο αζθάιεηαο ηνπ αζιεηηθνύ 
ρώξνπ ηνπ επηβάιιεη άκεζν απνθιεηζκό από ηνλ ελ ιόγσ αζιεηηθό ρώξν, κε 
βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 73Γ, γηα ρξνληθή πεξίνδν 
ελόο (1) έηνπο. 

   
   (3) Πξόζσπν ην νπνίν αξλείηαη λα εγθαηαιείςεη άκεζα αζιεηηθό ρώξν, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεύζπλνπ αζθάιεηαο ή νπνηνπδήπνηε 
επηηεξεηή ή κέινπο ηεο αζηπλνκίαο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, δηαπξάηηεη αδίθεκα πνπ επηηξέπεη ηε ζύιιεςε θαη απνκάθξπλζή 
ηνπ από ηνλ αζιεηηθό ρώξν θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε 
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα ή  ζε ρξεκαηηθή πνηλή 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξώ (€1.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο.». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 55 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 15. Σν άξζξν 55 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (β) 

απηνύ, ηεο θξάζεο «ζηελ ακέζσο γεηηληάδνπζα πεξηνρή» (ηέηαξηε γξακκή) κε ηε θξάζε «ή 
κεηαθέξεη αιθννινύρα πνηά ζηελ ακέζσο γεηηληάδνπζα πεξηνρή ή ελόζσ βξίζθεηαη θαζʼ νδόλ πξνο 
ή από ηνλ αζιεηηθό ρώξν». 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 
57Α. 

 16. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 57 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 57Α:  
 

 «Ρίςε επηθίλδπλσλ 
αληηθεηκέλσλ. 

57Α. Πξόζσπν ην νπνίν, θαηά ηε δηεμαγσγή αγώλα ή εθδήισζεο, ξίπηεη 
εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ή ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη νη θίιαζινη 
ηεο άιιεο αζιεηηθήο νκάδαο νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν αληηθείκελν, είλαη 
έλνρν πιεκκειήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξώ (€5.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λένπ άξζξνπ 
58Α. 

 17. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 58 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 58Α: 

 «Απόθξπςε 
πξνζώπνπ. 

58Α.  Πξόζσπν ην νπνίν, κέζα ζε αζιεηηθό ρώξν ή ζηελ ακέζσο 
γεηηληάδνπζα πεξηνρή απνθξύβεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ην πξόζσπν ηνπ, 
ήηνη ζε ζεκείν πνπ απηό λα κελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, ρσξίο αηηηνινγία, 
γηα ηελ νπνία θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο, ζεσξείηαη όηη ην απνθξύβεη 
πξνο ην ζθνπό δηάπξαμεο αδηθήκαηνο θαη είλαη έλνρν πιεκκειήκαηνο θαη, 
ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
ηέζζεξεηο ρηιηάδεο επξώ (€4.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο.».     

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 59 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

18.  Σν άξζξν 59 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη  σο αθνινύζσο: 

 

 (α) Με ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «κέζα ζε αζιεηηθό ρώξν ή ζηελ ακέζσο γεηηληάδνπζα 
πεξηνρή» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή)· θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ην αζιεηηθό γεγνλόο» (πέκπηε γξακκή), κε ηε 

θξάζε «αγώλα ή εθδήισζε». 
  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 60 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

19.  Σν άξζξν 60 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε, από ην εδάθην (1) 

απηνύ, ηεο θξάζεο «εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ» (δεύηεξε γξακκή), κε ηε 
θξάζε «πνπ νθείιεηαη ή ζπλδέεηαη κε αγώλα ή εθδήισζε». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 62 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 20. Σν άξζξν 62 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ ή ζηελ ακέζσο γεηηληάδνπζα πεξηνρή» (δεύηεξε θαη ηξίηε 
γξακκή), κε ηε θξάζε «όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 60». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 69 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 
 

21. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο 

κεηά ηε ιέμε «νπαδώλ» (δέθαηε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή νπαδώλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ δηεξεπλάηαη 
ππόζεζε δηάπξαμεο αδηθήκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 72 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

22.  Σν άξζξν 72 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (γ) απηνύ, ηνπ ζεκείνπ ηεο άλσ ηειείαο 
θαη ηνπ δηαδεπθηηθνύ «ή»· θαη 

 (β) 
κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (δ): 

  
«(δ) ηξαγνπδά ή αλαθσλεί πβξηζηηθά ή άζεκλα ή ξαηζηζηηθά ηξαγνύδηα ή ζπλζήκαηα,». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 23.  Σν άξζξν 73 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

             (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (1): 
   
  «(1) Δπηπξόζζεηα κε νπνηαδήπνηε πνηλή πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν ή ζε 

Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ, ην δηθαζηήξην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε 
όισλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππόζεζεο, εθδίδεη  - 

   
  (α) ζε πεξίπησζε πξώηεο θαηαδίθεο, δηάηαγκα απνθιεηζκνύ από αγώλα ή 

εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή 
πεξίνδν από έμη (6) κήλεο κέρξη έλα (1) έηνο ή δηάηαγκα  ππνρξεσηηθήο 
θνηλσληθήο εξγαζίαο γηα αληίζηνηρε πεξίνδν, 

    
  (β) ζε πεξίπησζε δεύηεξεο θαηαδίθεο δηάηαγκα απνθιεηζκνύ από αγώλα ή 

εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή 
πεξίνδν από έλα (1) κέρξη δύν (2) έηε, 

    
  (γ) ζε πεξίπησζε ηξίηεο θαηαδίθεο δηάηαγκα απνθιεηζκνύ από αγώλα ή 

εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή 
πεξίνδν από δύν (2) κέρξη ηέζζεξα (4), θαη 

    
  (δ) ζε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ θαηαδηθώλ, δηάηαγκα απνθιεηζκνύ από αγώλα 

ή εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή 
πεξίνδν από ηέζζεξα (4) κέρξη έμη (6) έηε: 

    
  Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην επηβάιιεη πνηλή θπιάθηζεο, ην δηάηαγκα 

απνθιεηζκνύ από αγώλα ή εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο 
ρώξνπο, πνπ εθδίδεηαη γηα ην ίδην αδίθεκα, ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 
από ην δηθαζηήξην: 

   
  Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζε πεξίπησζε έθδνζεο δηαηάγκαηνο απνθιεηζκνύ από αγώλα 

ή εθδήισζε ή απαγόξεπζεο ηεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο ην δηθαζηήξην, πξνο 
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ην ελ ιόγσ δηάηαγκα, δηαηάζζεη ην θαηαδηθαζζέλ 
πξόζσπν λα παξνπζηάδεηαη θαη λα παξακέλεη ζε αζηπλνκηθό ζηαζκό θαηά ηε 
δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα ή εθδήισζεο, εθηόο εάλ ην δηθαζηήξην, ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο, ηθαλνπνηεζεί όηη είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα πνπ 
δπλαηόλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκόξθσζε κε ην εθδνζέλ δηάηαγκα.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε 
λέσλ άξζξσλ 
73Α, 73Β, 73Γ 
θαη 73Γ. 

24.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 73 απηνύ, ησλ 

αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ 73Α, 73Β, 73Γ θαη 73Γ, αληίζηνηρα: 
 

 «Γηάηαγκα 
απαγόξεπζεο 
εηζόδνπ ζε αζιεηηθό 
ρώξν θαηά ηε 
δηάξθεηα 
ζπγθεθξηκέλνπ 
αγώλα. 

73Α. Σν δηθαζηήξην δύλαηαη, κεηά από αίηεζε ηνπ Αξρεγνύ Αζηπλνκίαο 
πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή 
θαζνξηζκέλνπ αζιεηηθνύ αγώλα ή εθδήισζεο, λα απνθαζίζεη ηελ έθδνζε 
δηαηάγκαηνο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζε αζιεηηθό ρώξν νπνηνπδήπνηε 
πξνζώπνπ, ππό ηνπο όξνπο πνπ δπλαηόλ λα θξίλεη αλαγθαίνπο, εάλ 
ηθαλνπνηεζεί όηη ην πξόζσπν απηό ζπλέβαιε ζε πξάμεηο βίαο, πξνθάιεζε ή 
ζπκκεηείρε ζε πξάμε βίαο ή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εληόο ή εθηόο 
Κύπξνπ, ρσξίο θαη’ αλάγθε απηή λα ζπλδέεηαη κε αζιεηηθό γεγνλόο θαη 
ηθαλνπνηεζεί όηη ππάξρνπλ εύινγνη ιόγνη λα πηζηεύεη όηη ην δηάηαγκα ζα 
απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε πξάμεσλ βίαο ή παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

   
 Σαρεία εθδίθαζε. 73Β. (1) Πξόζσπν ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη σο ύπνπην γηα δηάπξαμε 

νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ  
πξνζάγεηαη ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ώξεο (24) από ηε 
ζύιιεςή ηνπ, γηα λα θαηεγνξεζεί ή γηα λα εθδνζεί δηάηαγκα 
πξνζσπνθξάηεζήο ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Πνηληθήο 
Γηθνλνκίαο Νόκνπ ή γηα λα εθδνζεί δηάηαγκα απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζε 
αζιεηηθό ρώξν εθθξεκνύζεο ηεο δηεξεύλεζεο ηεο ππόζεζεο. 
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   (2) Οη αλαθξίζεηο δηεμάγνληαη θαη ε ππόζεζε εθδηθάδεηαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 
   
   (3) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ, ην 

δηθαζηήξην δύλαηαη, κέρξηο όηνπ εθδηθαζηεί ε ππόζεζε, είηε λα δηαηάμεη ηελ 
θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, είηε λα επηηξέςεη ηελ απόιπζή ηνπ, αθνύ 
απηόο δώζεη ηθαλνπνηεηηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, εγγύεζε όηη ζα 
εκθαληζηεί ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθξόαζεο ηεο 
ππόζεζεο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε λα  απαγνξεύζεη ζηνλ θαηεγνξνύκελν 
ηελ είζνδν ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

   
  Ννείηαη όηη ην δηθαζηήξην δύλαηαη πεξαηηέξσ λα δηαηάμεη ηελ παξνπζία θαη 

παξακνλή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε αζηπλνκηθό ζηαζκό θαηά ηε δηεμαγσγή 
ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα ή εθδήισζεο. 

   
 Απαγόξεπζε εηζόδνπ 

ζε αζιεηηθό ρώξν. 
73Γ.(1) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε αζιεηηθό ρώξν ζε νπνηνδήπνηε 

πξόζσπν - 
 

  (α) από ηελ νηθεία νκνζπνλδία, 
    
  (β) από ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγν πξώηεο θαηεγνξίαο, 

αλαθνξηθά κε αζιεηηθό ρώξν όπνπ δηεμάγεηαη αγώλαο ζηνλ νπνίν 
ιακβάλεη κέξνο σο δηαγσληδόκελε νκάδα, θαη 

    
  (γ) από ηνλ ππεύζπλν αζθάιεηαο αζιεηηθνύ ρώξνπ, αλαθνξηθά κε 

αζιεηηθό ρώξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ηελ επζύλε αζθάιεηαο, 
    
  όηαλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ή εύινγε ππνςία όηη, κεηείρε ζε πξάμεηο ή 

ελέξγεηεο πνπ ζπληζηνύλ αδίθεκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ ή επηδεηθλύεη ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθαιεί ή ελδέρεηαη ή δπλαηόλ λα 
πξνθαιέζεη επεηζόδηα βίαο εληόο θαη ή εθηόο ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ ή λα 
δηαζαιεύζεη ηε δεκόζηα ηάμε ή ηελ αζθάιεηα δηεμαγσγήο αγώλα: 

   
  Ννείηαη όηη ε πην πάλσ απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε αζιεηηθό ρώξν δύλαηαη λα 

επηβιεζεί νπνηεδήπνηε θαη γηα όζε ρξνληθή πεξίνδν θξίλεηαη απηό αλαγθαίν.            
   
   (2) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν ππεύζπλνο αζθάιεηαο 

αζιεηηθνύ ρώξνπ απαγνξεύεη ζε πξόζσπν ηελ είζνδν ζε αζιεηηθό ρώξν, κε 
βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 13Α, ηνπ εδαθίνπ (9) ηνπ 
άξζξνπ 39Β θαη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 54Α, εάλ ηθαλνπνηεζεί, ζηε 
βάζε έθζεζεο γεγνλόησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηόλ από ηνλ Αξρεγό 
Αζηπλνκίαο, όηη εληόο ηνπ ελ ιόγσ αζιεηηθνύ ρώξνπ, έρεη επηδεηρζεί από ην 
πξόζσπν απηό ε πξνβιεπόκελε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά: 

   
  Ννείηαη όηη ε πην πάλσ έθζεζε ζπληάζζεηαη από ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο 

κεηά από ελεκέξσζε θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ ππνβάιινληαη από 
ηνλ επηηεξεηή ή ην κέινο ηεο αζηπλνκίαο ζηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ έιαβε 
ρώξα ε ζρεηηθή παξάβαζε θαη κε βάζε νπνηεζδήπνηε νπηηθναθνπζηηθέο 
παξαζηάζεηο θαηέγξαςε ην ηειενπηηθό ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 
παξαθνινύζεζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηνλ αζιεηηθό ρώξν κε βάζε ηηο 
πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 22. 

   
   (3) Κάζε πξόζσπν ζην νπνίν επηβάιιεηαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε 

αζιεηηθό ρώξν, δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή (2), ελεκεξώλεηαη από ην 
πξόζσπν ην νπνίν ηνπ επηβάιιεη ηελ απαγόξεπζε, εληόο δύν (2) εξγάζηκσλ 
εκεξώλ, κε επηζηνιή πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηνπ 
δηεύζπλζε, γηα ηνπο ιόγνπο επηβνιήο ηεο απαγόξεπζεο θαη γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν ηζρύνο ηεο θαη, εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο ελ ιόγσ 
επηζηνιήο, δύλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο 
επηβνιήο ηεο απαγόξεπζεο. 

   
   (4) Έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) εμεηάδεηαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ην 
πξόζσπν ην νπνίν ππέβαιε ηελ απαγόξεπζε, απνθαζίδεη θαηά πόζν ζα 
απνδερζεί ή ζα απνξξίςεη έθαζην ιόγν έλζηαζεο θαη ελεκεξώλεη γξαπηώο 
ην επεξεαδόκελν πξόζσπν γηα ηελ απόθαζή ηνπ. 
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   (5) ε θάζε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε 

αζιεηηθνύο ρώξνπο ην πξόζσπν πνπ ηελ επέβαιε ελεκεξώλεη, γξαπηώο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε- 

   
  (α) ηνλ εθδόηε ηεο θάξηαο θηιάζινπ, ώζηε λα αλαζηαιεί ε ηζρύο ηεο 

γηα όζε ρξνληθή πεξίνδν ηζρύεη ε απαγόξεπζε · θαη 
    
  (β) ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο ηνπ Αξρείνπ.            
    
   (6) Πξόζσπν ην νπνίν παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απαγόξεπζε 

πνπ επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), δηαπξάηηεη 
αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (€4.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο θαη ην 
Γηθαζηήξην δηαηάζζεη επηπιένλ ηνλ άκεζν απνθιεηζκό ηνπ από ηνπο 
αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθή πεξίνδν δηπιάζηα από ηελ επηβιεζείζα 
απαγόξεπζε θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη όρη κηθξόηεξε ησλ έμη (6) κελώλ. 

   
 Απαγόξεπζε 

νξγαλσκέλεο 
κεηαθίλεζεο νπαδώλ. 

 

73Γ.(1) Οπνηαδήπνηε νκνζπνλδία ε νπνία δηνξγαλώλεη αζιεηηθό αγώλα ή 
πξσηάζιεκα δύλαηαη, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, λα 
απαγνξεύεη ηελ νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε ησλ νπαδώλ ηεο θηινμελνύκελεο 
νκάδαο, ζηνπο αγώλεο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμύ ηεο θηινμελνύζαο θαη ηεο 
θηινμελνύκελεο νκάδαο, όηαλ δηαπηζηώλεη όηη νη νπαδνί ησλ νκάδσλ απηώλ 
επηδεηθλύνπλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ή ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ή εύινγε 
ππνςία όηη ελδέρεηαη λα επηδείμνπλ ζπκπεξηθνξά, πνπ πξνθαιεί ή δπλαηόλ 
λα πξνθαιέζεη επεηζόδηα βίαο εληόο θαη ή εθηόο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ ή λα 
δηαζαιεύζνπλ ηε δεκόζηα ηάμε ή ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ κεηαμύ ηνπο 
αζιεηηθώλ αγώλσλ:  

   
  Ννείηαη όηη ε πην πάλσ απαγόξεπζε επηβάιιεηαη  γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη κεηαμύ ησλ πην πάλσ νκάδσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 
απμεζεί όηαλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

   
   (2) Οπνηαδήπνηε νκνζπνλδία ε νπνία δηνξγαλώλεη αζιεηηθό αγώλα ή 

πξσηάζιεκα δύλαηαη, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Αξρεγό ηεο Αζηπλνκίαο, 
λα επηβάιεη ζε ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγν πξώηεο θαηεγνξίαο 
όπσο ε νξγαλσκέλε κεηαθίλεζε ησλ θηιάζισλ ηνπο, θαηά ηνπο κεηαμύ ηνπο 
αγώλεο,  γίλεηαη ππό ηνπο όξνπο πνπ ζα θξίλεη ε αζηπλνκία θαη ππό ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ επίβιεςή ηεο.    

   
   (3) Πξόζσπν ην νπνίν δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ απαγόξεπζε πνπ 

επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ή κε ηνπο όξνπο ή ηνπο 
ειέγρνπο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, 
ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (€4.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο θαη επηπιένλ ην 
Γηθαζηήξην δηαηάζζεη ηνλ άκεζν απνθιεηζκό ηνπ από ηνπο αζιεηηθνύο 
ρώξνπο γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη (6) κελώλ.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 77. 

 25. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 76 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 77: 

 «Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

77. Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39Α θαη 39Β, δελ απαηηείηαη 
ε θαηνρή ή ε επίδεημε θάξηαο θηιάζινπ ή πξνζσξηλήο θάξηαο θηιάζινπ γηα 
ηελ είζνδν ζε αζιεηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί αγώλαο όπνπ 
ιακβάλεη κέξνο ζσκαηείν, αζιεηηθή εηαηξεία ή ζύιινγνο πξώηεο θαηεγνξίαο 
ή πνπ έρεη δηεζλή δηάζηαζε, κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014: 

   
  Ννείηαη όηη, θαηά ηελ αλαθεξόκελε ζην παξόλ άξζξν πεξίνδν, νη θάξηεο 

θηιάζινπ δύλαηαη λα εθδίδνληαη θαη λα ηπγράλνπλ ρξήζεο όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 39Α θαη 39Β, πξναηξεηηθά.». 
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