
 

Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 17(I) του 2001 

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

 

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 2001 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμο του 1992 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος 
αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των 
Οπτικών Νόμοι του 1992 και 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

16(I) του 1992. 

 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. «(2Α) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα κατά τις παραγράφους (β) και 

(δ) του εδαφίου (2) διοριζόμενα μέλη του, επιλέγονται μεταξύ των οπτικών και τεχνικών 
οπτικών που ασκούν το επάγγελμα του οπτικού ή τεχνικού οπτικού για πέντε τουλάχιστο 
χρόνια πριν από την 6η Μαρτίου 1992: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο διορίστηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 
ημερομηνία 17.9.1992 και Αριθμό 38.042, και θεωρείται ότι είναι το Συμβούλιο που 
αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο.». 

 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου.  (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «σύζυγος» 

(2η γραμμή), των λέξεων «ή τέκνο», και 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης:  

«Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του παρόντος 
εδαφίου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι πριν ή κατά 
την 6η Μαρτίου 1992 είχαν εγγραφεί ή είχαν εξασφαλίσει θέση ή φοιτούσαν σε σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος 
διετούς τουλάχιστο φοίτησης.». 

 

4. Η πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1), η επιφύλαξη του εδαφίου (2) και το εδάφιο 
(3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου καταργούνται σε ένα μήνα από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Κατάργηση 
διατάξεων του 
βασικού νόμου.
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