
Αρ. 4344, 6.7.2012 

96(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΜΕΧΡΙ 2004 

 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

16(Ι) του 1992 

17(Ι) του 2001 

210(Ι) του 2004. 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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

Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως 

της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμους του 1992 

μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 μέχρι 2012. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

  2.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης “δύο” (τρίτη γραμμή) με 

τη λέξη “τρία”. 

    

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

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

το άρθρο 6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6Α: 

   «Ανανέωση 

της εγγραφής 

στο Μητρώο 

Οπτικών και 

στο Μητρώο 

Τεχνικών 

Οπτικών. 

  6Α.-(1) Κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε 

εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός προβαίνει κάθε 

έτος σε ανανέωση της εγγραφής του στο οικείο 

Μητρώο που τηρείται από το Συμβούλιο, 

καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος. 

             (2) Για σκοπούς ετήσιας ανανέωσης της 
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εγγραφής οπτικού ή τεχνικού οπτικού στο οικείο 

Μητρώο, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιείται ότι 

κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε 

εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός έχει 

παρακολουθήσει κατά τα δύο προηγούμενα έτη 

οποιοδήποτε από τα σεμινάρια που 

διοργανώνονται από το Συμβούλιο Οπτικών ή από 

τα σεμινάρια της ειδικότητας που διοργανώνονται 

από οποιοδήποτε φορέα με έγκριση του 

Συμβουλίου: 

     

          Νοείται ότι σε κάθε σεμινάριο που 

διοργανώνεται από το Συμβούλιο απονέμεται 

στους συμμετέχοντες εγγεγραμμένους οπτικούς 

και εγγεγραμμένους τεχνικούς οπτικούς 

πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου. 

    

          (3) Κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε 

εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός που διατηρεί 

άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών 

προβαίνει κάθε έτος σε ανανέωση της άδειας 

λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών, 

καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

 4.   Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

 
«Εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών και στο Μητρώο Τεχνικών 

Οπτικών.» και 
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  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «να εγγραφεί στο» (πρώτη γραμμή), των λέξεων 

«Μητρώο Οπτικών ή στο». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης 

“εκδόθηκαν” (τρίτη γραμμή) με τη λέξη “εκδίδονται”. 
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ΔΠ/ΕΠ.   (Αρ.Φακ. 23.02.053.037-2012) 
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