
  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

Είδος: ΝΟΜΟΣ 

Αριθµός: 971 

Έτος: 1979 

ΦΕΚ: Α 223 19790922 

Τέθηκε σε ισχύ: 22.09.1979 

Ηµ.Υπογραφής: 18.09.1979 

Τίτλος 
Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του οπτικού και καταστηµάτων οπτικών ειδών  

Προοίµιο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, 
απεφασίσαµεν:  
Θέµατα 
Επάγγελµα οπτικού, Ασκηση, Καταστήµατα οπτικών ειδών  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Ασκησις του επαγγέλµατος του οπτικού  

Λήµµατα 
Επάγγελµα οπτικού, Ασκηση  

Σχόλια 
- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 
3204/2003 (Α΄296). - Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε 
µε την περ.8, υποπαρ.ΙΒ.4., παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

1. ∆ιά την άσκησιν του επαγγέλµατος του οπτικού απαιτείται "βεβαίωση", η οποία χορηγείται 
συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου.  

«2. "Βεβαίωση" άσκησης επαγγέλµατος οπτικού χορηγείται µόνο στους πτυχιούχους του Τµήµατος 
Οπτικών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (T.E.I.) της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής, επίσηµα αναγνωρισµένο από το Ελληνικό Κράτος. Οι "βεβαιώσεις" άσκησης 
επαγγέλµατος οπτικού που έχουν χορηγηθεί νόµιµα µε προηγούµενες διατάξεις εξακολουθούν να 
ισχύουν.»  

3. Τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούνται όπως υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι διά την απόκτησιν 
της "βεβαιώσεως" ασκήσεως του επαγγέλµατος του οπτικού, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχη 
η ως άνω "βεβαίωση", ως και πάσα άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.  



4. Αι ανωτέρω "βεβαιώσεις" ασκήσεως επαγγέλµατος οπτικού καταχωρούνται εις ειδικόν µητρώον, 
το οποίον τηρείται υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 15.07.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ-ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τίτλος Αρθρου 
Αναγνώρισις πτυχίων - Τίτλος προσωπικής ικανότητος οπτικού  
Λήµµατα 
Αναγνώριση πτυχίων  

Σχόλια 
Οι παρ. 1, 2 και 3 καταργήθηκαν όπως αναφέρεται στα Σχόλια του παρόντος άρθρου. Εξαιρείται 
από την κατάργηση αυτήν η παρ. 4, η οποία εξακολουθεί ισχύουσα ως έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 
128 Ν. 2071/1992.  

Κείµενο Αρθρου 

1. - 3. (Οι παρ. 1, 2 και 3 καταργήθηκαν από 15.07.1992 µε το άρθρο 128 Ν. 

2071/1992, ΦΕΚ Α' 123, µε εξαίρεση τους υποψηφίους οπτικούς, που έχουν υποβάλει σχετική 
αίτηση και δικαιούνται να προσέλθουν σε εξέταση ή επανεξέταση για την απόκτηση τίτλου 
προσωπικής ικανότητας οπτικού). 

4. Η αναγνώρισις των πτυχίων ξένων Σχολών Οπτικών, ως και 

οπτοµετρητών, εφ' όσον ήδη υφίσταται Τµήµα Οπτικών εις τα ΚΑΤΕΕ θα πραγµατοποιήται πλέον 
υπό του αρµοδίου φορέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 15.07.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
Εξετάσεις δι' απόκτησιν τίτλου προσωπικής ικανότητος οπτικού  

Κείµενο Αρθρου 

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 15.07.1992 µε το άρθρο 128 Ν. 2071/1992, ΦΕΚ Α' 123, µε 
εξαίρεση τους υποψηφίους οπτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιούνται να 
προσέλθουν σε εξέταση ή επανεξέταση για την απόκτηση τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού).  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 15.07.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
Εξεταστέα ύλη  

Κείµενο Αρθρου 

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 15.07.1992 µε το άρθρο 128 Ν. 2071/1992, ΦΕΚ Α' 123, µε 
εξαίρεση τους υποψηφίους οπτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιούνται να 



προσέλθουν σε εξέταση ή επανεξέταση για την απόκτηση τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού).  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 15.07.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής εις εξετάσεις  

Κείµενο Αρθρου 

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 15.07.1992 µε το άρθρο 128 Ν. 2071/1992, ΦΕΚ Α' 123, µε 
εξαίρεση τους υποψηφίους οπτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιούνται να 
προσέλθουν σε εξέταση ή επανεξέταση για την απόκτηση τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού).  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Καταστήµατα οπτικών ειδών  

Λήµµατα 
Καταστήµατα οπτικών ειδών, Οροι λειτουργίας  

Σχόλια 
- Οι παρ. 3 και 6 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 1, 2 και 2α αντιστοίχως 
του άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296). - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε, µέσω της παρ. 
1 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003, µε την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3661/2008 (Α΄ 
89/19.5.2008). - Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε 
την περ.8, υποπαρ.ΙΒ4., παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Η διάθεση οµµατοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών (πλην των 
τυποποιηµένων οµµατοϋαλλίων πρεσβυωπίας, τα οποία µπορούν να πωλούνται και από τα 
φαρµακεία), φακών επαφής, υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση 
ειδών, γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήµατα οπτικών ειδών, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως αυτός ισχύει.»  

2. Τα καταστήµατα οπτικών ειδών εγκαθίστανται και λειτουργούν εις ανεξάρτητα και αυτοτελή 
οικήµατα εµβαδού τουλάχιστον 12 τετραγωνικών µέτρων εκ των οποίων τα εξ τετραγωνικά µέτρα 
αποτελούν το εργαστήριον.  

«3. Όσα καταστήµατα οπτικών ειδών στεγάζονται εντός φαρµακείων, πολυκαταστηµάτων, 
υπεραγορών ή ετέρων καταστηµάτων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου συνεχίζουν να 
λειτουργούν, εφόσον πληρούν τους όρους των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και 
διευθύνονται από οπτικό, ο οποίος διαθέτει σχετική "βεβαίωση" ασκήσεως επαγγέλµατος.»  

4. Εκαστον κατάστηµα οπτικών ειδών δέον όπως διαθέτη ίδιον εργαστήριον εµβαδού τουλάχιστον εξ 
τετρ. µέτρων εφωδιασµένον δια του απαραιτήτου τεχνικού εξοπλισµού ήτοι µηχανηµάτων, 
εργαλείων και οργάνων, τα οποία καθορίζονται δι  αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Η απόφασις αύτη εκδίδεται κατόπιν γνωµοδοτήσεως των Επιτροπών Οπτικών και 
δύναται να τροποποιήται δια νεωτέρας αποφάσεως του ιδίου Υπουργού.  

5. Εις έκαστον κατάστηµα οπτικών ειδών αναρτάται πινακίς εις εµφανές σηµείον, η οποία πρέπει να 



αναγράφη το όνοµα και επώνυµον του οπτικού, ως και τον αριθµόν της "βεβαιώσεως" λειτουργίας 
του καταστήµατος οπτικών ειδών.  

«6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8, τα καταστήµατα οπτικών ειδών διευθύνονται προσωπικώς από τους 
κατόχους της σχετικής "βεβαιώσεως" λειτουργίας τους. Σε περίπτωση εκµετάλλευσης από φυσικό 
πρόσωπο περισσότερων του ενός καταστηµάτων, καθώς και στις περιπτώσεις των εταιρειών, η 
διεύθυνση ανατίθεται σε οπτικό, ο οποίος διαθέτει σχετική "βεβαίωση" ασκήσεως επαγγέλµατος. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο υπεύθυνος οπτικός πέραν του ενός (1) µηνός, 
οφείλει, µε δήλωση του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ή στο αρµόδιο Τµήµα Υγιεινής των Νοµαρχιών, να 
ορίσει άλλον οπτικό ως υπεύθυνο του οπτικού του καταστήµατος.»  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Ιδρυσις Καταστήµατος Οπτικών Ειδών  

Λήµµατα 
Κατάστηµα οπτικών ειδών, Ιδρυση  
Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάσθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003 
(Α΄ 296). - Οι παρ. 1-7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
3661/2008 (Α΄ 89/19.5.2008). - Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την περ.8, υποπαρ.ΙΒ.4., παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Τα καταστήµατα οπτικών ειδών ιδρύονται από:  

Α) Φυσικά πρόσωπα. Β) Εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή. Η κατοχή "βεβαιώσεως" 
ασκήσεως επαγγέλµατος οπτικού δεν είναι προϋπόθεση για την ίδρυση καταστήµατος οπτικών. 
Προϋπόθεση της λειτουργίας καταστήµατος οπτικών ειδών είναι ο ορισµός υγειονοµικά υπευθύνου 
αδειούχου οπτικού, εργαζόµενου αποκλειστικά στο κατάστηµα. Υγειονοµικά υπεύθυνος 
καταστήµατος οπτικών ειδών δύναται να είναι και ο ιδιοκτήτης ή εταίρος της ιδρύτριας εταιρείας του 
καταστήµατος, εφόσον είναι αδειούχος οπτικός και εργάζεται σε αυτό. Τα φυσικά πρόσωπα και οι 
εταιρείες επιτρέπεται να ιδρύουν και να λειτουργούν περισσότερα του ενός καταστήµατα οπτικών 
ειδών, λαµβάνοντας για κάθε κατάστηµα ξεχωριστή "βεβαίωση", µε διαφορετικό υγειονοµικά 
υπεύθυνο οπτικό.  

2. Η "βεβαίωση" ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος οπτικών ειδών χορηγείται από την οικεία 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση εταιρείας την 
αίτηση υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός της. Η αίτηση πρέπει, εκτός των στοιχείων του 
ενδιαφεροµένου ή της εταιρείας, να αναφέρει και την ακριβή διεύθυνση του οικήµατος, όπου θα 
εγκατασταθεί το κατάστηµα οπτικών ειδών.  

3. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται:  

Α) Επίσηµο σχεδιάγραµµα του οικήµατος.  

Β) Κατάλογος των µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων.  

Γ) Καταστατικό, σε περίπτωση κατά την οποία την "βεβαίωση" αιτείται εταιρεία. ∆) ∆ήλωση των 



στοιχείων του υγειονοµικά υπεύθυνου αδειούχου οπτικού, µε επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου 
της σχολής οπτικών ή τίτλο προσωπικής ικανότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

4. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης και των λοιπών 
δικαιολογητικών, η αρµόδια Επιτροπή ελέγχου καταστηµάτων οπτικών ειδών, ελέγχει το οίκηµα στο 
οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα οπτικών ειδών, καθώς και την ύπαρξη του τεχνικού 
εξοπλισµού και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου.  

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις, αυτές γνωστοποιούνται εγγράφως 
στον ενδιαφερόµενο ή στην εταιρεία. Μετά τη συµπλήρωση των ελλείψεων αυτών γίνεται 
επανέλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου, 
χορηγείται η "βεβαίωση".  

6. Η "βεβαίωση" λειτουργίας χορηγείται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τη διενέργεια του 
ελέγχου και εκδίδεται στο όνοµα του ιδιοκτήτη - φυσικού προσώπου, ή της εταιρείας, µε αναγραφή 
του ονόµατος του υγειονοµικά υπευθύνου αδειούχου οπτικού.  

7. Η "βεβαίωση" λειτουργίας καταστήµατος οπτικών ειδών χορηγείται για συγκεκριµένο οίκηµα. Σε 
περίπτωση µεταστέγασης η "βεβαίωση" λειτουργίας παύει αυτοδίκαια να ισχύει και θα πρέπει να 
ζητηθεί νέα "βεβαίωση" λειτουργίας για το οίκηµα στο οποίο θα µεταφερθεί το κατάστηµα.»  

8. Στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τηρείται µητρώο των οπτικών 
καταστηµάτων όλης της χώρας. Για την τήρηση και συνεχή ενηµέρωση του µητρώου, οι αρµόδιες 
υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου 
και στην Πανελλήνια Ένωση Οπτικών Οπτοµετρών όλες τις "βεβαιώσεις" ίδρυσης και λειτουργίας 
οπτικών καταστηµάτων που εκδίδουν.  

9. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') καταργείται.  

~Για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 971/1979 βλέπε απόφαση ολ.Σ.Τ.Ε. 
1991/2005.~  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Λήµµατα 
Κατάστηµα οπτικών ειδών, Βεβαίωση λειτουργίας  

Σχόλια 
- Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την περ.8 της 
υποπαρ.ΙΒ.4, της παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η "βεβαίωση" λειτουργίας του καταστήµατος οπτικών ειδών είναι προσωπική και αµεταβίβαστος.  

2. Επιτρέπεται εις την χήραν, τας αγάµους ή τας διαζευγµένας θυγατέρας και τους ανηλίκους υιούς 
των αποβιούντων οπτικών, εις τους οποίους εχορηγήθησαν "βεβαιώσεις" λειτουργίας καταστηµάτων 
οπτικών ειδών, να συνεχίσουν την λειτουργίαν του καταστήµατος, εφ  όσον εγένοντο κληρονόµοι 
του αποβιώσαντος οπτικού.  

Εις την περίπτωσιν αυτή, οι ανωτέρω κληρονόµοι υποχρεούνται να αναθέτουν την διεύθυνσιν του 
καταστήµατος οπτικών ειδών εις οπτικόν κεκτηµένον "βεβαίωση" ασκήσεως επαγγέλµατος οπτικού 
ή τίτλον προσωπικής ικανότητος οπτικού.  



Η σύναψις γάµου εκ µέρους της χήρας και της θυγατρός, ως και η ενηλικίωσις του υιού αυτού 
συνεπάγεται απώλειαν του δικαιώµατος συνεχίσεως της λειτουργίας του καταστήµατος οπτικών 
ειδών.  

~Για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 8 του ν. 971/1979 βλέπε απόφαση ολ.Σ.Τ.Ε. 
1991/2005.~  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Φακοί επαφής  

Λήµµατα 
Φακοί επαφής  

Σχόλια 
- Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την περ.8, 
υποπαρ.ΙΒ.4., παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι φακοί επαφής χορηγούνται κατόπιν ειδικής συνταγής οφθαλµιάτρου µόνον υπό οπτικών οι 
οποίοι κέκτηνται ειδικήν "βεβαίωση" προς τούτο και τα ανάλογα µηχανήµατα προς έλεγχον.  

2. Η ανωτέρω ειδική "βεβαίωση" χορηγείται υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά 
σύµφωνον γνώµην της αρµοδίας Επιτροπής Οπτικών.  

3. Οι όροι χορηγήσεως και εφαρµογής των φακών επαφής καθορίζονται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 22.03.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
Απαγορευτικαί ∆ιατάξεις  

Λήµµατα 
∆ιακρίβωση βλάβης οφθαλµών  

Σχόλια 
- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 
14 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89/19.5.2008). - Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
63/22.3.2012) το τελευταίο εδ. της παρ. 1 καταργήθηκε.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η εξέτασις και η εξακρίβωσις των διαθλαστικών ανωµαλιών ή πάσης άλλης βλάβης των 
οφθαλµών διενεργείται µόνον υπό των οφθαλµιάτρων.  

2. Απαγορεύεται εις τους οπτικούς και τα καταστήµατα οπτικών ειδών να χορηγούν διορθωτικά 
οµµατοϋάλια άνευ σχετικής συνταγής οφθαλµιάτρου.  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 23.12.2003 



Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Επιτροπαί Οπτικών  

Λήµµατα 
Επιτροπές Οπτικών  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Α΄ 
296).  

Κείµενο Αρθρου 

«Στην έδρα κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται Επιτροπή Καταστηµάτων Οπτικών Ειδών, 
η οποία αποτελείται από:  

α. Έναν οφθαλµίατρο της ∆ιεύθυνσης Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
ή έναν οφθαλµίατρο που υπηρετεί σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., που εδρεύει στη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση. Σε περίπτωση έλλειψης οφθαλµίατρου συµµετέχει στην επιτροπή ιατρός µε ειδικότητα 
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.  

β. Έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό, που υπηρετεί στην οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.  

γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Συλλόγου Οπτικών, που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Σύλλογος Οπτικών σε κάποια Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση συµµετέχει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών Οπτοµετρών, που 
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.»  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Εργον Επιτροπών Οπτικών  
Λήµµατα 
Επιτροπές Οπτικών, Εργο  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Α΄ 
296). -  

Κείµενο Αρθρου 

«Έργο των Επιτροπών Καταστηµάτων Οπτικών Ειδών είναι:  

α. Η γνωµοδότηση για τη χορήγηση "βεβαιώσεως" ίδρυσης καταστηµάτων οπτικών ειδών.  

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των καταστηµάτων οπτικών ειδών.  

γ. Η γνωµοδότηση για τη χορήγηση "βεβαιώσεων" λειτουργίας τµήµατος φακών επαφής.  

δ. Η εισήγηση για την ανάκληση της "βεβαιώσεως" λειτουργίας καταστηµάτων οπτικών ειδών.  

ε. Η εισήγηση για την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων στους παραβάτες της νοµοθεσίας για τα 
καταστήµατα οπτικών ειδών και σε βάρος όσων ασκούν χωρίς "βεβαίωση" το επάγγελµα οπτικού.»  



 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 23.12.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Ορισµός Επιτροπών  
Λήµµατα 
Επιτροπές Οπτικών  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Α΄ 
296).  

Κείµενο Αρθρου 

"Ο διορισµός των µελών των επιτροπών του άρθρου 11 γίνεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη 
και η αντικατάσταση τους δεν υπόκειται σε περιορισµούς."  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 22.09.1979 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Λήµµατα 
Ορθοπτίστριες  

Κείµενο Αρθρου 

1. Αι µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος υπηρετούσαι υφ  οιανδήποτε σχέσιν δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου εις το Γενικόν Νοσοκοµείον Αθηνών, τας Πανεπιστηµιακάς κλινικάς ή το 
Οφθαλµιατρείον Αθηνών Ορθοπτίστριαι δύναται να διορίζωνται εις υφισταµένας κενάς θέσεις του 
κλάσδου Α5 Ορθοπτιστριών προβλεποµένας υπό του άρθρου 12 του Π.∆. 70/1973.  

2. ∆ια τον κατά την διάταξιν της πρώτης παραγράφου διορισµόν απαιτείται όπως η υπάλληλος 
κέκτηται τα υπό της κειµένης νοµοθεσίας προβλεπόµενα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσεως, του 
κλάδου και κατηγορίας εις ην θα διορισθή και να µην έχει υπερβή το 55ον έτος της ηλικίας της.  

3. Ο διορισµός γίνεται εις τον εισαγωγικόν βαθµόν του κλάδου, δύναται όµως να γίνη µετά γνώµην 
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου κρίνοντος επί τη βάσει των ουσιαστικών προσόντων και εις ανώτερον 
τούτου, εφ  όσον η διοριζοµένη έχει χρόνον υπηρεσίας παρά τω ∆ηµοσίω,  

Πανεπιστηµιακή κλινική ή τω Οφθαλµιατρείω Αθηνών ίσον προς τον χρόνον, όστις θα απητείτο κατά 
τας κειµένας διατάξεις δια την µέχρι του ανωτέρου τούτου βαθµού προαγωγήν και διανυθέντα εξ 
ολοκλήρου µετά την απόκτησιν των τυπικών προσόντων των προβλεποµένων υπό των οικείων 
διατάξεων δια την θέσιν εις ην διορίζεται.  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 15.07.1992 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικαί ∆ιατάξεις  

Κείµενο Αρθρου 



(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 15.07.1992 µε το άρθρο 128 Ν. 2071/1992, ΦΕΚ Α' 123, µε 
εξαίρεση τους υποψηφίους οπτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιούνται να 
προσέλθουν σε εξέταση ή επανεξέταση για την απόκτηση τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού).  

 
Αρθρο: 16 

Ηµ/νία: 12.11.2012 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΠΤΙΚΟΙ 

Τίτλος Αρθρου 
Ποιναί  

Λήµµατα 
Ποινικές κυρώσεις  

Σχόλια 
- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 
3204/2003 (Α΄ 296). - Η λέξη "βεβαίωση" στις διατάξεις του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε 
µε την περ.8, υποπαρ.ΙΒ4., παρ.ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222/12.11.2012.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι ασκούντες το επάγγελµα του οπτικού ή διατηρούντες κατάστηµα οπτικών ειδών άνευ της 
σχετικής "βεβαιώσεως" της προβλεποµένης υπό των διατάξεων των άρθρ. 1 και 7 αντιστοίχως, ως 
και οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, τιµωρούνται κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος, εφ' όσον δι' άλλων διατάξεων δεν τιµωρούνται δια 
βαρυτέρων ποινών.  

«2. Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη του υπεύθυνου, το κατάστηµα οπτικών ειδών το οποίο 
λειτουργεί χωρίς την προβλεπόµενη "βεβαίωση" και την παρουσία υπεύθυνου οπτικού κλείνεται µε 
απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη, σε δεκαπέντε ηµέρες από την ηµέρα που η αρµόδια υπηρεσία 
λαµβάνει γνώση της παράνοµης λειτουργίας του. Η απόφαση εκτελείται από την αρµόδια 
Αστυνοµική Αρχή.  

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του φορέα λειτουργίας του οπτικού καταστήµατος στην απόφαση 
του Νοµάρχη, µε απόφαση του τελευταίου επιβάλλεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, πρόστιµο 
χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ηµέρα παράνοµης λειτουργίας του οπτικού καταστήµατος.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας το ύψος 
του παραπάνω προστίµου µπορεί να αυξάνεται.»  

 
Αρθρο: 17 

Ηµ/νία: 22.09.1979 

Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Τίτλος Αρθρου 
Καταργούµεναι ∆ιατάξεις  

Κείµενο Αρθρου 

Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται αι διατάξεις του Ν.∆. 

38/1973 "περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του οπτικού", εκτός των διατάξεων των άρθρων 3, 10 
και 11 αυτού, ως και πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον.  

 
Αρθρο: 18 



Ηµ/νία: 22.09.1979 
Ηµ/νία Ισχύος: 22.09.1979 

Λήµµατα 
Ισχύς παρόντος  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω διά 
της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους.  

 


