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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4841 Πέμπτη,  13 Μαΐου 2021 909 

                            

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 113(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2021 

 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, στο χώρο του αθλητισμού παρατηρείται το φαινόμενο  εκφοβιστικών συμπεριφορών και 
πράξεων κακοποίησης ή παρενόχλησης  σε βάρος αθλητών και αθλητριών, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας από την 
πολιτεία, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού πρέπει να μεριμνά για την ευημερία των αθλητών 
και αθλητριών και την ύπαρξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος στο χώρο του αθλητισμού, 

  

 
243 του 1990 

5(ΙΙΙ) του 2000 
9(ΙΙΙ) του 2010.  

21(ΙΙΙ) του 2014.  
 
 

14(ΙΙΙ) του 2017. 

KΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, επιβάλλεται ο σεβασμός και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 
περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως περί των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση η οποία 
κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού 
από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (Κυρωτικό) Νόμο Νόμο και της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και 
της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο, 

  



 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού οφείλει να διασφαλίζει μέσω των σχεδίων δράσης 
του τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των πιο πάνω συμβάσεων, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού οφείλει να μεριμνά για τη δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση όλων των αθλητών και αθλητριών και για την πρόληψη και αντιμετώπιση αντιαθλητικών 
συμπεριφορών και αδικημάτων στο χώρο του αθλητισμού, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, όλα τα ανωτέρω πρέπει να τύχουν σωστής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης μέσω της 
λήψης κατάλληλων μέτρων και εκπόνησης σχεδίων δράσης, 

  

 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, 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 
93(Ι) του 2019 

15(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 2021 (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 (Αρ. 2) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

  

 «“εκφοβισμός στον αθλητισμό για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει 
οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία στρέφεται εναντίον αθλητή ή αθλήτριας ή άλλου ατόμου που 
εμπλέκεται στον αθλητισμό και η οποία δύναται να περιλαμβάνει  λεκτικές επιθέσεις, απειλές, 
ταπεινωτικές προσβολές, μειωτικούς για την αξιοπρέπεια χαρακτηρισμούς, άσκηση ψυχολογικής βίας 
ή σωματικής βίας από πρόσωπο το οποίο αποτελεί το θύτη και που ενδεικτικά και μη περιοριστικά, 
δύναται να είναι προπονητής, προπονήτρια, γυμναστής, γυμνάστρια, αθλητής, αθλήτρια, μέλος 
συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας ή σωματείου ή μέλος οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει έναντι του θύματος σχέση ιεραρχικής επιρροής ή άλλη 
εξουσιαστική σχέσηꞏ 

  

 “κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας” σημαίνει τον κώδικα ο οποίος εκπονείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό και περιλαμβάνει το σύνολο των 
κανόνων συμπεριφοράς και δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα 
μέλη τους, καθώς και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού στη βάση των αρχών 
της καλής διακυβέρνησης, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του σεβασμού 
των δικαιωμάτων του παιδιούꞏ 

  

 “οδηγός καθοδήγησης για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει τις οδηγίες και 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κείμενο το οποίο συντάσσεται από τον Οργανισμό, με σκοπό 
το χειρισμό των περιπτώσεων που αφορούν στην εκδήλωση εκφοβισμού στον αθλητισμό και στην 
τέλεση αδικημάτων εις βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον 
αθλητισμόꞏ 

  

 
 
 
 

Κεφ. 154. 
3 του1962 

43 του1963 
41του1964 

“σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει το σχέδιο που περιλαμβάνει τη στρατηγική του 
Οργανισμού για λήψη μέτρων στο πλαίσιο της αρχής της καλής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της 
ευημερίας, της ασφάλειας, της προστασίας, της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών και 
αθλητριών, της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον αθλητισμό, καθώς και των 
αδικημάτων τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του περί της Πρόληψης και 
της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και στις διατάξεις άλλων σχετικών νόμων και το οποίο 



69 του1964 
70 του1965 
5 του1967 

58 του1967 
44 του1972 
92 του1972 
29 του1973 
59 του1974 
3 του1975 

13 του1979 
10 του1981 
46 του1982 
86 του1983 

186 του1986 
111 του1989 
236 του1991 
6(I) του1994 
3(I) του1996 

99(I) του1996 
36(I) του1997 
40(I) του1998 
45(I) του1998 
15(I) του1999 
37(I) του1999 
38(I) του1999 

129(I) του1999 
30(I) του 2000 
43(I) του 2000 
77(I) του 2000 

162(I) του 2000 
169(I) του 2000 
181(I) του 2000 

27(I) του 2001 
12(I) του 2002 
85(I) του 2002 

144(I) του 2002 
145(I) του 2002 

25(I) του 2003 
48(I) του 2003 
84(I) του 2003 

164(I) του 2003 
124(I) του 2004 

31(I) του 2005 
18(I) του 2006 

130(I) του 2006 
126(I) του 2007 
127(I) του 2007 

70(I) του 2008 
83(I) του 2008 
64(I) του 2009 
56(I) του 2011 
72(I) του 2011 

163(I) του 2011 
167(I) του 2011 

84(I) του 2012 
95(I) του 2012 

134(I) του 2012 
125(I) του 2013 
131(I) του 2013 

87(I) του 2015 
91(I) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016 
31(I) του 2017 
72(I) του 2017 
23(I) του 2018 

εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους και άλλους αρμόδιους 
φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμούꞏ». 



24(I) του 2018 
108(I) του 2018 
134(I) του 2020 
150(I) του 2020 
27(I) του 2020. 

91(Ι) του 2014 
105(Ι) του 2014. 

205(I) του 2002 
191(I) του 2004 

40(I) του 2006 
176(I) του 2007 

39(I) του 2009 
150(I) του 2014. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 
(α)  Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με κόμμα 

και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «καθώς και η προώθηση σχεδίου δράσης για 
υγιή αθλητισμό.»ꞏ 

  

 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου 
της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

   

  «Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των 
καταβλητέων εκάστοτε μέσω του σχεδιασμού αυτού επιδομάτων, όλοι οι  αθλητές και 
αθλήτριες που ενασχολούνται με το ίδιο άθλημα και έχουν τις ίδιες επιδόσεις και διακρίσεις, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας και της αναλογικότητας, 
τυγχάνουν της ίδιας  οικονομικής στήριξηςꞏ»ꞏ και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (κε) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου 
της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων 
παραγράφων: 

   

  «(κστ) εκπονεί και εφαρμόζει σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό, όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 2, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού και υποβάλλεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων προς ενημέρωσηꞏ   

    

  (κζ) δημοσιοποιεί στο τέλος του έτους έκθεση για την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης για υγιή αθλητισμό, στην οποία περιλαμβάνονται οι δράσεις του 
Οργανισμού για το συγκεκριμένο έτος: 

    

    Νοείται ότι, στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις 
δράσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον 
αθλητισμό, όπως και άλλων αδικημάτων στο χώρο του αθλητισμούꞏ  

    

       (κη) 
 
 
 
 
 
 
 

καταρτίζει οδηγό καθοδήγησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, ο οποίος 
περιλαμβάνει σε απλή και κατανοητή γλώσσα οδηγίες και πληροφορίες 
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής από ενδιαφερόμενα πρόσωπα 
καταγγελίας σχετικής με εκφοβισμό στον αθλητισμό ή στην τέλεση αδικημάτων 
σε βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον 
αθλητισμό, ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση και ο οποίος 
διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού: 

     

    Νοείται ότι, εφόσον οι πιο πάνω περιπτώσεις αφορούν σε ανήλικα άτομα, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενημερώνει αμελλητί και γραπτώς 
τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού∙ και 

    

  (κθ) εκπονεί κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 2, η μη  τήρηση του οποίου έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
αθλητικών ομοσπονδιών και των μελών τους.».  

 
 


