
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1995 

 

 Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα άρθρα 12, 39 και 43  της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

17(Ι) του 1995. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Γυμναστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμο του 

1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμοι του 1995 και 

2004. 
  

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 της ερμηνείας τους: 
  

 «‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 
  

 ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται·». 
  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 5 με το ακόλουθο νέο άρθρο:  
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 «Προσόντα 

για εγγραφή 

στο 

Μητρώο. 

5.  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο 

Μητρώο, εάν ικανοποιήσει  το Υπουργείο ότι - 

  

  (α)   Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους 

μέλους, ή κατά την υποβολή της αίτησής 

του είναι σύζυγος πολίτη της 

Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή 

του στην Κύπρο·  
  

  (β)    κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο 

ή ισότιμο προσόν με το πτυχίο του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της 

Ελλάδας.». 
  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

 

 

 

 

(23.01.098.2004) 
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