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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της

τίτλος.

Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος

16(Ι) του 1992 του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της
17(Ι) του 2001. Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμους του 1992 και

2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμοι
του 1992 έως 2004.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 2

σ’ αυτό των ακόλουθων νέων ορισμών στην κατάλληλη αλφαβητική

του βασικού

σειρά:

νόμου.
«‘επαγγελματικός τίτλος’ σημαίνει τον επαγγελματικό τίτλο στην
τεχνική οπτική ή στην οπτομετρία που έχει χορηγηθεί από κράτος
μέλος.
‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
‘τίτλος στην οπτομετρία’ σημαίνει πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο
ισότιμο προσόν που αποκτάται κατόπιν τριετούς τουλάχιστο
φοίτησης στην οπτομετρία.
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‘τίτλος στην τεχνική οπτική’ σημαίνει δίπλωμα ανώτερης ή ανώτατης
σχολής ή άλλο ισότιμο προσόν που αποκτάται κατόπιν διετούς
τουλάχιστο φοίτησης στην τεχνική οπτική.».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδάφιου (1) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή), της
φράσης «ή υπήκοος κράτους μέλους».

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ) είναι κάτοχος τίτλου στην οπτομετρία που αναγνωρίσθηκε
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή
από το Συμβούλιο.».

(γ)

με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου
(1) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«

Νοείται περαιτέρω ότι διατάξεις των παραγράφων (δ) και

(ε) του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα
που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι πριν από την 31η
Δεκεμβρίου 1996 είχαν εγγραφεί ή είχαν εξασφαλίσει θέση ή
φοιτούσαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές
που οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος
διετούς τουλάχιστον φοίτησης στην οπτική ή τεχνική οπτική,
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με δεδομένο ότι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1996
έχουν αποφοιτήσει από τουλάχιστον εξατάξια
αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.». και
δ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) είναι κάτοχος τίτλου στην τεχνική οπτική που
αναγνωρίστηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών ή από το Συμβούλιο.».

Προσθήκη

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

νέου άρθρου

το άρθρο 7, του ακόλουθου νέου άρθρου:

στο βασικό
νόμο.
«Άσκηση του

7Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού

επαγγέλματος νόμου, οπτικός, υπήκοος κράτους μέλους, δύναται
του οπτικού

να ασκεί το επάγγελμα του οπτικού, ανάλογα με την

από πολίτες

περίπτωση, μόνιμα στη Δημοκρατία, αν κατέχει

των κρατών

επαγγελματικό τίτλο καταγωγής και σύμφωνα με τις

μελών.

διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Για την άσκηση του επαγγέλματος του
οπτικού στη Δημοκρατία με τον επαγγελματικό τίτλο
καταγωγής απαιτείται η εγγραφή του στο Μητρώο
Οπτικών.
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(3) Για την εγγραφή αυτή υποβάλλεται σχετική
αίτηση, της οποίας τον τύπο καθορίζει το
Συμβούλιο, και η οποία συνοδεύεται από τα
ακόλουθα:
(α)

Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή
εντιμότητας, που εκδίδεται από το κράτος
μέλος καταγωγής του αιτητή.

(β)

πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο
οπτικών ή άλλο αντίστοιχο μητρώο από την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
καταγωγής, καθώς και βεβαίωση ότι ο
οπτικός εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμά
του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η
άδειά του για οποιοδήποτε λόγο.

(4) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο
εδάφιο 3 δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των
τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.
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(5) Ο οπτικός, υπήκοος κράτους μέλους, που
ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία με τον
επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, ασκεί τις ίδιες
δραστηριότητες με τον οπτικό που φέρει τον
επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του βασικού και του παρόντος Νόμου
και/ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση
αυτούς και υπάγεται στις εκάστοτε διατάξεις του
βασικού παρόντος Νόμου και/ή των κανονισμών
που εκδίδονται με βάση αυτόν και αφορούν, μεταξύ
άλλων, πειθαρχικά παραπτώματα, τέλη ή/και
χορηγήματα.».

ΑΠ/ΓΧ
23.02.081.2003
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