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Ν. 76(Ι)/2013

Ν. 76(Ι)/2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του

16(Ι) του 1992
17(Ι) του 2001
210(Ι) του 2004
96(I) του 2012.

Τροποποίηση

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της

2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του
Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμους του 1992 έως 2012 (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 έως 2013.

2.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1)
αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

«(δ) είναι κάτοχος τίτλου στην οπτομετρία που(i)

είναι αναγνωρισμένος στο κράτος μέλος απόκτησής
του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το
επάγγελμα του οπτικού και στο οποίο έχει το δικαίωμα
άσκησης του επαγγέλματος, ή

(ii)

είναι αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην περίπτωση που
αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο
οποίο

δεν

είναι

νομοθετικά

επάγγελμα του οπτικού,»∙ και

κατοχυρωμένο

το
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(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):

«(β) είναι κάτοχος τίτλου στην τεχνική οπτική που(i)

είναι αναγνωρισμένος στο κράτος μέλος απόκτησής
του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το
επάγγελμα του τεχνικού οπτικού και στο οποίο έχει το
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, ή

(ii)

είναι αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην περίπτωση που
αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο
οποίο

δεν

είναι

νομοθετικά

κατοχυρωμένο

επάγγελμα του τεχνικού οπτικού,»∙ και

το

