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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις: 

α. του ν. 971/1979 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων 

οπτικών ειδών» (ΦΕΚ 223 Α’), όπως ισχύει. 

β. του άρθρου 128 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» 

(ΦΕΚ 123 Α΄). 

γ. του άρθρου 21 του κεφ. Πέμπτου του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296 Α΄), όπως ισχύει. 

δ. της περ. 3 της παρ. ΙΒ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 

(ΦΕΚ 222 Α΄). 

ε. του άρθρου 76 του κεφ. Δεύτερου «Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών 

και Οπτομετρών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 115 

Α΄). 

στ. του π.δ. 83/1989 «Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων: α) 

Αισθητικής, β)Οδοντοτεχνικής, γ)Εργοθεραπείας, δ)Δημόσιας Υγείας, ε)Οπτικής, της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).» (ΦΕΚ 37 Α΄). 

ζ .του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει. 

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’). 
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2.Την αριθμ. Α1ε/Γ.Π. οικ. 523/9-1-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄). 

3.Την αριθ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 66381/29-8-2017 Υπουργική απόφαση «Βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη» (ΦΕΚ 3247 Β΄), όπως ισχύει. 

4.Το αριθμ. πρωτ. 8939/29-7-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και 

Οπτομετρών. 

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ. 

Άρθρο 1 

 
Πρωταρχική υποχρέωση του Οπτικού-Οπτομέτρη είναι να διαφυλάξει το κύρος του 

επαγγέλματός του που το επιτυγχάνει: 

Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, την αντικειμενικότητα, την 

αξιοπρέπεια, την ευσυνειδησία, την υψηλή συναίσθηση ευθύνης και τη συμπεριφορά που 

εμπνέει εμπιστοσύνη και γενικά τη διατήρηση του έργου του σε υψηλά επίπεδα. 

Ειδικότερα ο Οπτικός-Οπτομέτρης φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η 

συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελμά του στην κοινή γνώμη και ιδίως να μην 

έρχονται σε αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου το ασκεί. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας και να 

προφυλάσσει την επιστήμη του και τις μεθόδους της από κάθε φθορά στην κοινή γνώμη. 

Ειδικότερα φροντίζει να εξασφαλίζει κατάλληλους όρους και συνθήκες για την διεξαγωγή της 

εργασίας του. 

Όταν δεν υφίστανται εγγυήσεις για την τήρηση των ανωτέρω, ο Οπτικός-Οπτομέτρης απέχει 

από το να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης όταν ασκεί την επαγγελματική πράξη, βασίζεται σε μεθόδους και 

τεχνικές που έχουν κατοχυρωθεί ως επιστημονικό αντικείμενό του. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του σύμφωνα 

με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις 

του παρόντα κώδικα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων που διαμορφώνουν το νομικό 

πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του. 

 

Άρθρο 2 

 

Πρωταρχική μέριμνα του Οπτικού-Οπτομέτρη κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η 

κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου. 

Με βάση το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του 

επισκέπτη-πελάτη, οφείλει να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και 

επαγγελματικών του γνώσεων, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και 

επαγγελματική του αυτοτέλεια. 
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Άρθρο 3 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να ενεργεί καθετί αναγκαίο για την αποτροπή της παράνομης 

άσκησης του επαγγέλματος, ενημερώνοντας αμελλητί τις αρμόδιες αρχές καθώς και τον 

επαγγελματικό Σύλλογο κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψή του περίπτωση 

αντιποίησης του επαγγέλματος. 

Απαγορεύεται η συγκάλυψη ή προστασία προσώπων με σκοπό  την παράνομη άσκηση του 

επαγγέλματος του, καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία ή σύμπραξη με άτομα που 

αντιποιούνται το επάγγελμα του Οπτικού-Οπτομέτρη. 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ. 
 

Άρθρο 4 
 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και 

την αξιοπρέπεια του επισκέπτη-πελάτη.  

Απαγορεύεται η τέλεση οιασδήποτε μη ενδεδειγμένης πράξης οπτικού ή πειραματισμού, 

που μπορεί να θίξουν το αίσθημα προσωπικής ελευθερίας, την ελεύθερη βούληση του 

επισκέπτη-πελάτη, ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, την ακεραιότητα και την 

υγεία του σώματος και συγκεκριμένα του οφθαλμού.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης εκτελεί τις συνταγές οφθαλμιάτρου στα πλαίσια των νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελματικών του δικαιωμάτων. 

Δεν επιτρέπεται στον Οπτικό-Οπτομέτρη να παρουσιασθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή 

κατηγορίας του πελάτη του. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη δημιουργεί  

δυσφήμιση για συναδέλφους, υπόνοια έμμεσης διαφήμισης, προώθησης προϊόντων ή 

υπηρεσιών και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να παραπλανήσει και να 

αποπροσανατολίσει τον δέκτη των υπηρεσιών υγείας. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης, ανεξάρτητα από τα προσωπικά του αισθήματα, οφείλει να παρέχει 

προς όλους τους πελάτες του την ίδια φροντίδα, επιμέλεια, αφοσίωση, ανεξάρτητα από 

θρησκευτικές, ιδεολογικές τοποθετήσεις, ή ακόμα από την κοινωνική και οικονομική τους 

κατάσταση ή την σπουδαιότητα του περιστατικού.  

Οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του επισκέπτη-πελάτη και απέχει από κάθε 

πράξη ή παράλειψη που μπορεί να βλάψει το απόρρητο κάθε είδους προσωπικών 

πληροφοριών. Απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση του 

επισκέπτη-πελάτη.  

Οι καρτέλες και τα ιστορικά των επισκεπτών-πελατών, είναι απόρρητα και η διαχείρισή τους 

γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αποκλειστικό γνώμονα το 

συμφέρον του επισκέπτη-πελάτη του, στα πλαίσια και τα όρια των καθηκόντων του, 

σύμφωνα με τα δεδομένα της επιστήμης της Οπτικής-Οπτομετρίας, με βάση όσα διδάχτηκε 

κατά την διάρκεια των σπουδών του, τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του 

επαγγέλματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη ή πειραματική ή μη 

αναγνωρισμένη μέθοδο.  
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Για τον σκοπό αυτόν ο οπτικός οφείλει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται στις νέες 

τεχνολογίες, ώστε να βελτιώνει τις δεξιότητές του, στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης απαγορεύεται να παρέχει ιατρικές συμβουλές, αλλά οφείλει να 

παραπέμπει τον επισκέπτη-πελάτη στον αρμόδιο ιατρό.  

Οφείλει ν΄ αρνηθεί τις υπηρεσίες του, σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν διαθέτει τις 

απαραίτητες γνώσεις ή την πείρα για την αντιμετώπιση περιστατικού.  

Δεν επιτρέπεται να διαθέτει τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης της Οπτομετρίας για 

την ικανοποίηση αθέμιτων συμφερόντων. 

 

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.  

 

Άρθρο 5 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις αλληλοσεβασμού και εκτίμησης 

με τους συναδέλφους του, αποφεύγοντας κάθε δόλια και βλαπτική ενέργεια. 

Απαγορεύεται να επικρίνει ή ν΄ αποδοκιμάζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο των 

συναδέλφων του. Απαγορεύεται να δίνει προσοχή σε κακολογίες κι επικρίσεις σε βάρος 

συναδέλφου του.  

Αν υποπέσουν στην αντίληψή του, πράξεις ή συμπεριφορές ή πρακτικές που βλάπτουν την 

υγεία επισκεπτών-πελατών ή αντίκειται στην ηθική, οφείλει να το αναφέρει στον 

επαγγελματικό Σύλλογο καθώς στις αρμόδιες αρχές.  

Απαγορεύονται δυσμενείς κρίσεις για συναδέλφους δημοσίως, έστω και χωρίς να 

αναφέρονται ονόματα, οι οποίες φθείρουν το επάγγελμα στην κοινή συνείδηση. 

Η επίλυση επαγγελματικών διαφορών ή διαφωνιών μεταξύ οπτικών πρέπει να γίνεται μέσα 

στα συλλογικά όργανα που είναι μέλη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

δημοσιοποιούνται.  

 

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

Άρθρο 6 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις αλληλοσεβασμού με όλους τους 

επαγγελματίες υγείας που συνεργάζεται, ιδιαίτερα με τους ιατρούς ειδικότητας 

Οφθαλμολογίας και οφείλει να εκτελεί  τις πράξεις που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες 

σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, με γνώμονα το συμφέρον του επισκέπτη-

πελάτη και την εύρυθμη λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους 

επαγγελματίες υγείας, διατηρώντας την επιστημονική του αυτοτέλεια. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης απαγορεύεται να κάνει ο ίδιος ιατρικές πράξεις, αλλά οφείλει να 

εκτελεί τις πράξεις, που έχει διδαχθεί και που ορίζονται ως πράξεις οπτικών. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης επίσης δεν ιδιοποιείται την εργασία άλλου επιστήμονα. Όταν 

καταχωρεί σε εργασία του υλικά άλλων συναδέλφων, οφείλει να αναφέρει τα στοιχεία του 

επιστήμονα που εκπόνησε την εργασία. 
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Ε. ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. 

 

Άρθρο 7 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης κατά την άσκηση των πράξεων που απορρέουν από το εκπαιδευτικό 

του πρόγραμμα, τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο. 

Όταν αναλαμβάνει εργασία σε κάποιον φορέα, ενημερώνει ευθύς εξαρχής τον εργοδότη του 

για τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που του υπαγορεύει η δεοντολογία του. 

Στην περίπτωση που φορέας του αναθέτει τη διεξαγωγή μιας έρευνας ή μελέτης, συνιστάται 

να καθορίζονται από πριν, με ειδική γραπτή συμφωνία, α. τα χρονικά όρια από την κατάθεση 

της εργασίας έως τη δημοσίευσή της από τον φορέα, β. η κυριότητα του ανεπεξέργαστου 

υλικού και γ. οι λοιποί όροι συνεργασίας. 

Απαγορεύεται στον Οπτικό-Οπτομέτρη που διαθέτει κατάστημα ή μόνιμη εργασιακή σχέση 

να ασκεί το επάγγελμά του κατά τρόπο πλανόδιο από τόπο σε τόπο. 

Κατάστημα Οπτικού-Οπτομέτρη, που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, δύνανται να διατηρούν μόνο οι Οπτικοί-Οπτομέτρες που κατέχουν 

βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ιδιώτες που απασχολούν επιστημονικά υπεύθυνο 

οπτικό που κατέχει βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση που 

διατίθενται οπτικά και συναφή προς την όραση είδη από καταστήματα μη οπτικών ειδών 

υποχρεωτικά επιστημονικά υπεύθυνος είναι οπτικός που κατέχει βεβαίωση/άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης που διατηρεί κατάστημα ή ο ιδιώτης που απασχολεί επιστημονικά 

υπεύθυνο Οπτικό-Οπτομέτρη, υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του 

καταστήματος, τον τίτλο σπουδών και την βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-

Οπτομέτρη.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης δύναται να διατηρεί ένα ή και δύο καταστήματα οπτικών ειδών, 

αρκεί να δηλώνει τις ώρες που παρευρίσκεται στο καθένα και να τηρεί το συγκεκριμένο 

ωράριο.  

Αυτονόητο είναι ότι η παρουσίαση των τίτλων σπουδών καθώς και η αναγραφή τους σε 

πινακίδες και άλλα έντυπα, πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα προς την πραγματικότητα, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κώδικα. 

Δεν επιτρέπεται σε οπτικούς, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρού, φαρμακοποιού ή άλλου 

επαγγέλματος υγείας να διατηρούν ιατρεία, φαρμακεία, και άλλα αντιστοίχως, εκτός αν 

παύσουν την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού. 

Η γνωστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του Οπτικού-Οπτομέτρη πρέπει να γίνει κατά 

τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο του επαγγέλματος και το ρόλο του στην κοινωνία. 

 

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, κ.α.). 

Άρθρο 8 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να συνδράμει τις 

δημόσιες αρχές στο έργο τους για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τους 
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κανόνες της επιστήμης της Οπτομετρίας και τις κείμενες διατάξεις και οφείλει να συμμετέχει 

σε προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με το 

επάγγελμα. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και κανονισμούς που 

διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του. 

 

Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. 

Άρθρο 9 

 

Απαγορεύεται η δημόσια διαφήμιση Οπτικού-Οπτομέτρη, που μπορεί να παρασύρει το κοινό 

σε λάθος επιλογές ή οι υπερβολές στη δημοσιοποίηση πράξεων, που υπερβαίνουν την κοινή 

λογική.  

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων ή άλλων τίτλων, που δεν έχουν 

αποκτηθεί νομότυπα.  

Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημόσια διαφήμιση (Μ.Μ.Ε., ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοιχοκόλληση, διανομή έντυπου υλικού, κλπ.) του 

Οπτικού-Οπτομέτρη ή η δημόσια αναφορά του ονόματός του με σκοπό τη διαφήμιση είτε 

απ’ αυτόν είτε από τρίτο πρόσωπο καθ’ υπόδειξή του. 

Απαγορεύεται η δημοσίευση ανακοινώσεων για διαφημιστικό σκοπό ή για επαγγελματική 

επικράτηση. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια και να προσλαμβάνει κάθε 

πράξη η οποία μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει σε αγυρτεία, εξαπάτηση, 

καταδέσμευση ή εκμετάλλευση των πελατών του. 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που μπορεί να προκαλέσει 

αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο συνεταιρισμό μ’ αυτούς ή με 

άλλα πρόσωπα. 

Δεν επιτρέπεται η διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να 

προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας. Ο περιορισμός αυτός 

ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή 

διοικητικών αρχών. 

 

Η. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

 

Άρθρο 10 

 

Οι Οπτικοί-Οπτομέτρες μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία 

αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα. 

Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο οπτικός για την ιστοσελίδα του ή την 

ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και 

αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα 

πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει επίσης, να αναφέρει 

οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. 

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη - με 

οποιανδήποτε τρόπο - συνεργασία του Οπτικού-Οπτομέτρη με Φορείς του Δημοσίου. 
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Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, 

κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα κώδικα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή 

πτυχίων. 

 

Θ. ΑΜΟΙΒΗ ΟΠΤΙΚΟΥ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ. 

Άρθρο 11 

 

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης μπορεί κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει τη διαφήμιση ή τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, ή με το μικρότερο τίμημα χωρίς 

να έχει το δικαίωμα να υποτιμά την αξία τους, προς αποδεδειγμένα άτομα άπορα ή 

οικονομικά αδύναμα. Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνεται με τρόπο που αποκλείει τη 

διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Πρέπει να χειρίζεται με λεπτομέρεια, διακριτικότητα και μετριοπάθεια τα ζητήματα αμοιβής, 

απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει μομφή εναντίον 

του για κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια. 

Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του Οπτικού-Οπτομέτρη, εκχώρηση μέρους ή 

παροχή ποσοστών προς γιατρούς ή άλλους μεσάζοντες για την αύξηση της πελατείας του.  

Ο Οπτικός-Οπτομέτρης παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή και απαγορεύεται να διαδίδει 

με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή κατώτερη από αυτή που 

ορίζεται από τον νόμο. 

Άρθρο 12 

 

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφίεται στην επιστημονική αξιοπρέπεια 

και την επαγγελματική συνείδηση των Οπτικών-Οπτομετρών και αποτελεί υποχρέωση των 

μελών του επαγγελματικού Συλλόγου τους, καθώς και του εκάστοτε Οπτικού-Οπτομέτρη που 

δραστηριοποιείται με τον οιονδήποτε τρόπο ανά τη χώρα, ο οποίος κατέχει βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος οπτικού. 

Η τήρηση των ανωτέρω εποπτεύεται και ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας που κατάρτισε τον Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικών-Οπτομετρών. 

 

Άρθρο 13 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

       

                                             

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ         

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.  Γραφείο Υφυπουργού 

2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
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3.  Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας                              

4.  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

5.  Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης 

     Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 

     Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας            

     Τμήμα Β΄  

6.  Γ5β (2)                  
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