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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 93(Ι) του 2019 

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2002 
 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

   41 του 1969 
22 του 1972 
2 του 1973 

51 του 1977 
79 του 1980 
87 του 1985 

140 του 1991 
70(Ι) του 1992 

101(Ι) του 1992 
62(Ι) του 1993 
86(Ι) του 1995  
87(Ι) του 1996 

136(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 2002 (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 2019. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Η παράγραφος (κ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος αυτής του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας 
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:  

  
  

 
19(Ι) του 2011 

128(Ι) του 2013 
94(Ι) του 2014 

2(Ι) του 2015 
98(Ι) του 2015 

110(Ι) του 2015 
82(Ι) του 2016 

101(Ι) του 2018 
85(I) του 2019 

91(Ι) του 2019. 

 «Νοείται ότι δελτίο υγείας σε ουδεμίαν περίπτωση εκδίδεται, εάν ο 
αθλούμενος είναι στρατεύσιμος ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην 
Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, 
από το έτος 2019 και εντεύθεν και κατέχει, δυνάμει του Νόμου αυτού, 
προσωρινό απολυτήριο, είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε 
λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την 
ψυχική του υγεία

.
». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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