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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997
Για σκοπούς συμβατότητας με:
(α)

Τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

(β)

την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο
«Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα
αναγνώρισης
εκπαίδευσης

των
που

διπλωμάτων
πιστοποιούν

τριτοβάθμιας
επαγγελματική

εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (ΕΕ L
19 της 24.1.1989, σ.16),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίδρυσης και
Λειτουργίας

65(Ι) του 1997.

Ιδιωτικών

Σχολών

Έντεχνου

Χορού

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί
με τον περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών
Έντεχνου Χορού Νόμο του 1997 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίδρυσης
και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμοι
του 1997 και 2004.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 2 του

προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών και της

βασικού νόμου.

ερμηνείας τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
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«<κράτος

μέλος>

Ευρωπαϊκής

σημαίνει

Ένωσης,

κράτος

μέλος

της

Συμβαλλόμενο

μέρος

της

Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
την Ελβετία και δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία·
<Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο>
σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου
1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου
1993 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 4 του

κατάργηση των παραγράφων (ε) και (στ) αυτού.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 5 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του
εδαφίου

(1)

αυτού

με

την

ακόλουθη

νέα

παράγραφο (α):
«(α) Από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους», και
(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο 2 αυτού των λέξεων
“ή πολίτης κράτους μέλους” μετά τη λέξη
“Δημοκρατίας” (2η γραμμή).

Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 17 του

προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά το τέλος της

βασικού νόμου.

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού:
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«Νοείται ότι για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών

179(Ι) του 2002

στο μητρώο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του περί

129(Ι) του 2003.

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

των

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».
«Νοείται ότι για την εγγραφή πολιτών κρατών
μελών στο μητρώο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του
περί

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

των

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».
Έναρξη της ισχύος

6. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία

του παρόντος

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νόμου.

