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Ν. 77(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ  ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς- 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L.376, 

27.12.2006, 

σ. 36. 

(α) ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L.255, 

30.09.2005, 

σ. 22. 

(β) καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

16(Ι) του 1992 

17(Ι) του 2001 

210(Ι) του 2004 

96(Ι) του 2012 

76(Ι) του 2013. 

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

του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του 

Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμους του 1992 μέχρι 2013 (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 (Αρ. 2) του 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 
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68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002 

38(Ι) του 2003 

1(Ι) του 2004 

26(Ι) του 2006 

87(Ι) του 2009 

107(Ι) του 2011 

28(Ι) του 2012. 

«“Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών” σημαίνει το συμβούλιο που ιδρύθηκε 

δυνάμει του άρθρου 3 του περί Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού  

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, της 

λέξης «και» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «που»· και 

   

  (β)   με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

   

   

 

 

73(Ι) του 2004 

94(Ι) του 2005 

28(Ι) του 2006 

73(Ι) του 2006 

153(Ι) του 2006 

93(Ι) του 2008 

«(γ) κατέχει πιστοποιητικό λευκού ποινικού 

μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό 

της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

Αρχηγό της Αστυνομίας, που βεβαιώνει ότι 

ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για 
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36(Ι) του 2010 

169(Ι) του 2011 

52(Ι) του 2012 

115(Ι) του 2012 

4(Ι) του 2013. 

αδικήματα με βάση τον παρόντα Νόμο,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7Α 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με την προσθήκη σε αυτό του ακόλουθου πλαγιότιτλου: 

   

   «Άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού και του τεχνικού 

οπτικού στη Δημοκρατία από υπηκόους άλλων κρατών 

μελών.»· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1)  αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

   

   

 

 

 

 

 

 

31(Ι) του 2008.

  

«(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, 

οπτικός ή τεχνικός οπτικός, υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους, δύναται να ασκεί το επάγγελμα 

του οπτικού και του τεχνικού οπτικού μόνιμα στη 

Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση, 

εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις των 

εδαφίων (2) μέχρι (5) και των άρθρων 14 και 17 

του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται,»· 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (2): 
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 «(2) Για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του 

τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή 

στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, 

αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 8.»· 

   

  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (3): 

   

   «(3) Για την εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών ή στο 

Μητρώο Τεχνικών Οπτικών που προβλέπεται στο εδάφιο 

(2), υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8, 

η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

   

  (α)  Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή 

αντίστοιχου πιστοποιητικού, που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 

αιτητή, και πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι δεν 

έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα με 

βάση οποιοδήποτε νόμο που ρυθμίζει το 

επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού στο 

κράτος μέλος καταγωγής του, το οποίο εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής του: 

   

            Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι 

οπτικός ή τεχνικός        οπτικός σε άλλο κράτος 

μέλος στο οποίο το επάγγελμα του οπτικού και του 

τεχνικού οπτικού δεν είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένο, ο αιτητής προσκομίζει 

πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου της 

αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής 

του, καθώς και πιστοποιητικό που να πιστοποιεί 

ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα σε 

σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του 
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οπτικού ή του τεχνικού οπτικού, ανάλογα με την 

περίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους καταγωγής του· 

   

  (β)  πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο οπτικών ή 

τεχνικών οπτικών ή άλλο αντίστοιχο μητρώο που 

τηρείται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους καταγωγής ή βεβαίωση επάρκειας ή τίτλο 

εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος 

μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου 

επαγγέλματος στην επικράτειά του, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 17 του περί Αναγνώρισης 

των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  

καθώς και βεβαίωση ότι ο οπτικός ή τεχνικός 

οπτικός εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμά του 

και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια 

ασκήσεως του επαγγέλματος για οποιοδήποτε 

λόγο.»· και 

   

  (ε)  με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού, ως ακολούθως: 

    

   (i)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «οπτικός» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή τεχνικός οπτικός»· 

και 

(ii)  με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «οπτικό» 

(τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή τεχνικό οπτικό, 

ανάλογα με την περίπτωση,». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου  

με την 

προσθήκη του 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 7Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 7Β: 
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νέου άρθρου 

7Β. 

   

 «Προσωρινή 

παροχή 

υπηρεσιών 

από οπτικό ή 

τεχνικό οπτικό, 

που είναι 

υπήκοος 

άλλου κράτους 

μέλους. 

7Β.-(1) Οπτικός ή τεχνικός οπτικός, υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και 

ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, 

δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες οπτικού ή 

τεχνικού οπτικού στη Δημοκρατία, χωρίς την 

υποχρέωση κατοχής του πιστοποιητικού εγγραφής 

που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8. 

   

       (2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του 

εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει 

στο Συμβούλιο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα 

ακόλουθα: 

   

   (α)  Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους καταγωγής του που να 

αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένος και 

ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του οπτικού 

ή του τεχνικού οπτικού στο κράτος αυτό. 

    

   (β)  τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με 

τις υπηρεσίες που προτίθεται να 

προσφέρει στη Δημοκρατία: 

    

   (i)  Τη διεύθυνση του χώρου στον 

οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες 

αυτές· 

   (ii) την ημερομηνία κατά την οποία 

θα αρχίσει την παροχή των 
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υπηρεσιών αυτών· 

   (iii) το είδος των υπηρεσιών που θα 

παρέχει: 

    

     Νοείται ότι οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) 

μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) 

δεν αποτελούν προϋπόθεση για την 

παροχή των υπηρεσιών αυτών.  

    

       (3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο 

καταχωρίζονται οι οπτικοί και οι τεχνικοί οπτικοί που 

παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 «(1) Οπτικός ή τεχνικός οπτικός ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί 

στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, 

ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο, 

κατά τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, εφόσον 

πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 7 και 

του εδαφίου (3) του άρθρου 7Α και η αίτηση συνοδεύεται από τα 

πιστοποιητικά που προβλέπονται στις προαναφερόμενες 

διατάξεις.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «άρθρο 7» (δεύτερη γραμμή), 

των λέξεων «ή το άρθρο 7Α»· 
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  (β)  με τη διαγραφή των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) 

αυτού· και  

   

  (γ)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης 

«για οποιοδήποτε από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται 

στις παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (1)» (δεύτερη 

και τρίτη γραμμή) με τη φράση «για το λόγο ο οποίος 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


