
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

Επι τοΰ σχεδίου Νομού «περ. άσκήσεως τοΰ ΐπαγγε/.ματος
τοΰ οπτικού και «περί .καταστηυ,ατων οπτικών επών».

Ιΐρός ί//)■ Βοι/.ΐ/ν τών Ελλήνων

Διά τοΰ προτεινομένου προς ύήφισιν σχεδίου Νόμου, 
σκοπεΐται ή προστασία τη; υγείας τών οφθαλμών έκ τών 
συνεπειών της μή ορθής χορηγήσεω; διορθωτικών όμματοϋα- 
λίων ύπό άνειδικεύτων ατόμων ή τής έκτελέσεως τών άπα- 
οαιτήτων οπτικών εργασιών εις καταστήματα τα όποια 
δεν συγκεντρώνουν τάς άναγκαίας τεχνικά; προϋποθέσεις 
ώς καί τά απαραίτητα όργανα, μηχανήματα καί εργαλεία 
διά την έκπλήρωσιν τοΰ προορισμού των.

Ή ρύθμισις αΰτη έγινε περισσότερον επιτακτική επειδή 
ή ίσχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ. 38/19/3 «περί άσκήσεως τοΰ 
έπαγγέλματος τοΰ οπτικού» ΦΕΚ.133 τ.Α'), παρουσιάζει 
άτελείας καί άσαφείας καί δεν δύναται νά παρακολουθήση 
την αλματώδη έςέλιςιν της τεχνικής τών οπτικών ειδών 
ήτις σημειώθηκε έν τώ μεταξύ.

Είδικώτερα :

1. Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου ορίζεται ότι γιά τήν 
άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τοΰ όπτικοΰ άπαιτεϊται διά το 
άτομον νά κέκτηται, σχετικήν άδειαν (παρ.1) τήν οποίαν 
χορηγεί ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τούς πτυ- 
χιούχους της Σχολής ’Οπτικών τής ήμεδαπής ή ισοτίμου 
της άλλοδαπής καί εις τούς κατόχους τίτλων ίκανότητος 
όπτικοΰ (παρ. 2) καί τοΰτο διά νά άποκλεισθή κάθε περί- 
πτωσις διεισδύσεως εις τον ευπαθή αυτόν κλάδον τής Δημο
σίας 'Υγείας άτόμων έχόντων έλλιπή θεωρητικήν καί τεχνι
κήν κατάρτισιν. ’Επίσης προβλέπεται ό ορισμός μέ υπουρ
γική απόφαση τών δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν τής 
άδειας άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος καί τών στοιχείων 
άτινα θά περιέχη ή άδεια (παρ. 3) καί τέλος ή τήρησις ειδι
κού μητρώου τών προσώπων τά όποια έχουν άδειαν άσκή
σεως έπαγγέλματος τό όποιον τηρείται εις τό Ύπουργεΐον 
Κοιν. Υπηρεσιών (παρ.4).

2. Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται ή Επιτροπή ’Οπτικών 
διά τήν χορήγησιν τίτλου ίκανότητος όπτικοΰ είς όσους 
έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον άσκησιν είς κατά
στημα οπτικών καί έπέτυχον είς τάς εξετάσεις ύπό τήν 
προϋπόθεσιν ή έναρζις τής ώς άνω άσκήσεως τυγχάνει 
προγενέστερη τοΰ χρόνου ένάρξεως τής λειτουργίας τοΰ τμή
ματος ’Οπτικών τών ΚΑΤΕΕ καί ορίζεται τό Συμβούλιον 
Ισοτιμιών τοΰ Ν’. 576// 7 ώς άρμόδιον διά τήν άναγ/ώρισιν 
πτυχίων ξένων Σχολών ’Οπτικών.

Επίσης είς τις εξετάσεις διά τήν άπόκτησιν τίτλου ίκα- 
/ότητος όπτικοΰ δύνανται νά μετάσχουν πτυχιοΰχοι ξένων 
σχολών ’Οπτικών, μονοετοΰς φοιτήσεως, με τήν προϋπόθε- 
σιν ότι ή φοίτησή των ήρχισε προ τής ένάρξεως τής λει
τουργίας τοΰ Τμήματος ’Οπτικών ΚΑΤΕΕ καί ότι μετά 
τήν άπόκτησιν τοΰ πτυχίου ήσκήθησαν ενα χρόνον τουλά
χιστον είς κατάστημα ’Οπτικών τής ήμεδαπής (παρ. 3)

3. Διά τοΰ άρθρου 3 καθορίζονται τά τών έξετάσέων διά 
τήν άπόκτησιν τοΰ τίτλου ίκανότητος όπτικοΰ (αί έξεταστι- 
/.αί περίοδοι, ή ήμερομηνία τών έξετάσεων, ή κοινοποίησις 
τών άποτελεσμάτων, στοιχεία καί τύπος τοΰ τίτλου) καί 
προβλέπεται ή τήρησις ειδικού μητρώου τών προσώπων 
τά όποια ελαβον τόν τίτλον ίκανότητος όπτικοΰ.

4. Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ή έκδοσις 'Υπουργικής 
άποφάσεως διά τόν καθορισμόν τής όλης τών θεωρητικών 
παθημάτων διά τήν έξέτασιν τών υποψηφίων διά άπόκτησιν 
τίτλου ίκανότητος όπτικοΰ καί καθορίζονται τά τεχνικά 
ΐέματα καθώς καί τά ιδρύματα είς τά όποια θά έξετασθοΰν 
ίιά τήν διαπίστωσιν τής τεχνικής των οί άνωτέρω ύποψή- 
ριοι ότττικοί (παρ. 1 ), δίδεται δέ είς τούς αποτυγχάνοντας 
:ίς τάς έξετάσεις, δυνατότητα νά προσέλθουν μόνον είς τρεις 
εξεταστικά; περιόδους (παρ. 2 καί 3).

5. Διά τοΰ άρθρου J ορίζονται τα δικαιολογητικά τά 
όποια πρέπει να ύποθάλουν οί ενδιαφερόμενοι διά τήν άπό- 
κ ησιν τοΰ τίτλου.

6. Διά τοΰ άρθρου Ο καθοοιζεται ή έννοια τοΰ καταστή
ματος οπτικών ειδών τό όποιον πρέπει νά είναι άνεξάρτητον 
κ.ιι αυτοτελές. έμβαδοΰ τουλάχιστον 12 τ.μ. άπό τά όποια 
τ_: (6) τετραγ. μέτρα θά άποτελοΰν τό έργαστήριον, τό 
όποιον έργαστήριον πρέπει νά είναι έφωδιασμέ/ον μέ τόν 
απαραίτητον τεχνικόν έξοπλισμόν διευθύνεται δέ προσωπι- 
κώς άπό τόν οπτικόν, τόν κάτοχον τής σχετικής άδειας λει
τουργίας του ή άπό τόν υπεύθυνον οπτικόν, ό όποιος ώρίστηκε 
γιά κατάστηθα, τό όποιον λειτουργεί έντός φαρμακείου ή 
είς τήν περίπτωσιν θανάτου τοΰ ιδιοκτήτη όπτικοΰ, συμφώνως 
πρός τά οριζόμενα εις τό άρθρον 8 τοΰ σχεδίου.

Διά τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 6, απαγορεύεται πλέον 
ή έγκατάστασις καί λειτουργία καταστήματος οπτικών 
ειδών είς τά φαρμακεία, διατηρούνται όμως όσα λειτουργούν 
ήδη, άν πληρούν τούς όρους τούς όριζομέ/ους είς τό παρόν 
σχέδιον Νόμου διά τά καταστήματα οπτικών ειδών καί 
διευθύνονται ύπό όπτικοΰ όστις κέκτηται τήν σχετικήν 
άδειαν άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος.

7. Διά τοΰ άρθρου 7 ορίζεται ότι τό κατάστημα οπτικών 
ειδών ιδρύεται μόνο κατόπιν άδειας τής άρμοδίας άρχής, 
ή όποια χορηγείται σέ οπτικούς πτυχιούχους τής Σχολής 
’Οπτικών (Ελληνικής ή ισοτίμου ξένης) ή τούς κατόχους 
τίτλου ίκανότητος όπτικοΰ (παρ. 1). 'Η άδεια ίδρύσεως 
καί λειτουργίας καταστήματος όπτικών ειδών χορηγείται 
ύπο τών νομαρχών, κατόπιν αίτήσεως τοΰ ένδιαφερομένου 
(παρ. 2) καί ικανοποιητικής έκθέσεως ύπό τοΰ άργάνου 
τής Διευθύνσεως ή Τμήματος 'Υγιεινής τής οικείας Νομαρ
χίας τό όποιον έχει έλέγξει τήν συνδρομήν τών όρων καί 
προϋποθέσεων διά τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν τοΰ ’Οπτι
κού Καταστήματος (παραγ. 3-6). 'Η άδεια δίδεται διά 
συγκεκριμένο-/ οίκημα καί είς περίπτωσή μεταστεγάσεως 
θεωρείται άκυρη καί ά ένδιαφερόμενος πρέπει νά ζητήση 
νέα άδεια λειτουργίας γιά τό οίκημα είς τό όποιον προτίθε* 
ται νά μεταστεγασθή τό κατάστημα (παρ. 7).

8. Διά τοΰ άρθρου 8 όρίζεται ότι ή άδεια ίδρύσεως καί 
λειτουργίας καταστήματος όπτικών ειδών είναι προσωπική 
καί άμεταβίβαστη (παραγρ. 1) λαμβάνεται δέ ειδική πρό
νοια γιά τήν χήρα, τάς άγαμους θυγατέρας καί άνηλίκους 
υιούς άποθανόντων όπτικών, ιδιοκτητών καταστημάτων 
(παραγ. 3).

9. Μέ το άρθρο 9 ορίζεται ότι τήν χορήγησιν φακών 
έπαφής έκτελοΰν οί οπτικοί οί όποιοι έχουν ειδικήν άδειαν 
δΓ αύτήν τήν τοποθέτησιν καί μόνον κατόπιν ειδικής συ-// 
ταγής Οφθαλμιάτρου (παραγρ. 1). Ή άδεια είς όπτικούς 
χορη-,ήσεως φακών έπαφής ορίζεται .ότι χορηγείται ύπό 
τοΰ Ίπουργοΰ Κοινών. 'Υπηρεσιών μετά σύμφωνον γνώμην 
τής ’Επιτροπής ’Οπτικών (παραγρ. 2), προβλέπεται δέ 
ή έκδοσις 'Υπουργικής άποφάσεως διά τόν καθορισμόν τών 
όρων χορηγήσεως καί έφαρμογής φακών έπαφής.

10. Διά τοΰ άρθρου 10 καί διά τήν διασφ/λισιν τής Δημο
σίας Υγείας ορίζεται ότι ή έξέτασις καί ή έξακρίβωσις τών 
διαθλαστικών ανωμαλιών ή κάθε άλλης βλάβης τών οφθαλ
μών γίνεται μόνον ύπό τών οφθαλμιάτρων, άπαγορεύεται ή 
άσκησις τοΰ έπαγγέλματος τοΰ όπτομετρητοΰ (παραγρ. 1) 
καί ή πώλησις ύπό όπτικών διορθωτικών όμματοϋαλίων 
άνευ σχετικής συνταγής οφθαλμιάτρου (παραγρ. 2).

11. Διά τοΰ άρθρου 11 συνιστώνται δύο Έπιτροπαί 
’Οπτικών μία εις τήν Θεσσαλονίκην καί μία είς ’Αθήνας 
(παραγρ. 1) καθορίζεται ή σύνθεσή των (παραγρ. 2 καί 3) 
καί δίδεται ή δυνατότης, δΓ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού 
Κοινών. 'Υπηρεσιών, τής ίδρύσεως ’Επιτροπών ’Οπτικών 
καί είς άλλας πόλεις (παραγρ. 4).

12. Διά τοΰ άρθρου 12 ορίζεται τό έργον τών ’Επιτρο
πών ’Οπτικών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί διά τοΰ άρθρου 
13 τά τοΰ όρισμοΰ τών μελών (παραγρ. 1), τό τών συνε
δριάσεων τών ’Επιτροπών (παραγρ. 2) τό τής άναπληρώ-



σεω: τού Προέδρου καί των μελών (—αραγρ. 3λ καί —ρο- 
βλεπεται ή έκδοσος άποροάσεως Ύπουργο- Κο·.ν. 1 πηρεσοων 
διά τόν ορισμόν /-ετττομερειών τή: όργανό) σεως καί λειτουρ
γίας τών Έττ.τρο—ών (τταραγρ. 5).

13. Διά του άρθρου 14 τοροβλέπεται ή άναθεώρησις όλων 
τών αδειών ίδρύσεως καί λειτουργίας καταστημάτων ότετι- 
κών ειδών συμιτεριλαμβανομένων καί εκείνων πού λειτουρ
γούν εντός τών ©αΡ(Αακείων έπι σκοπώ νά εςισφαΛίσθοΰν 
οί όροι καί οί προϋποθέσεις οί όποιοι ορίζονται στο παρόν 
σχέδιον Νόμου διά τό ανωτέρω κατάστημα.

14. Διά τού άρθρου 15 προβλέπονται αί ποινικαί κυρώσεις 
διά τούς παρανόμως άσκοϋντας τό επάγγελμα οπτικούς ή 
διατηροϋντας κατάστημα οπτικών ειδών, διά δέ τού άρθρου 
16 καταργεΐται τό Ν.Δ. 38/1973 πλ.ήν τών άρθρων 3,10 
καί 11 αυτού τά όποια άναφέρονται άντιστοίχως εις τήν 
ίδρυσιν Σχολής ’Οπτικών στά ΚΑΤΕΕ, τήν διατήρησιν της 
άναγνωρίσεως της ειδικότητας όρθοπτικού δη)., τού ειδικού 
διά τήν διόρθωσιν τού οπτικού ελαττώματος τοΰ στραβισμοϋ 
καί τών ποινικών κυρώσεων.

Κατόπιν τών άνωτέρω άναφερομένων έπιδιωςεων τοΰ 
σχεδίου Νόμου «περί άσκήσεως τού επαγγέλματος τού 
οπτικού καί «περί καταστημάτων οπτικών ειδών» προτείνο- 
μεν τήν ψήφισιν αυτού.

Έν Άθήναις τη 15 Μαρτίου 1979 

Οί Υπουργοί

Οικονομικών Έθν. Παιδ. καί Θρησκευμάτων
Α. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΛΟΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δικαιοσύνης Κοινών. '3 πηρεσιών
ΓΕΏΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί άπ/.ήσεως τού έπαγγέλματος τού οπτικού καί 
καταστημάτων οπτικών ειδών.

Άρ-άρον 1.

Άσκησις τοΰ επαγγέλματος τού οπτικού.

1. Διά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τοΰ όπτικοΰ άπαι-
τείται CC0E 2 ή έττοία */*?ηγείτα: τνμοώνω; τάς διατά-
εεις 7CV 7Γ2::όντο; νομου.

2. Ή ανωτέρω άιδεια τα: λζο το ΰ Ύτιουργού Κοι-
νων:χων irτ,ζετιών ε ι: τους tttιυχιι.χ/ους τοΰ *γαήματο-ς 0-

ν τών Κέντρων Α·. ωτέ'2; ΤεV’V*' 7.2’ Επαγγελυα-
Έκπα: ο ευοεως •η; ήμτδαπή; ή 12ST τής 2λλ«2-

πής και εις τοΰ; y.2‘:οχους τιτ /%ων ττροτωπική; :y.2vcTr(Tc;
όπτικοΰ.

3. Τά δικαιολογητικά τά όποια ύποχοΐοά,τα: όπως ύπο- 
έάλευν ο! ένδιαρερομενο: διά τήν άπόκτησιν τής άδεια; άπκή- 
σεως τοΰ έπαγγέλματος του όπτ.κοΰ. τά στοιχεία τά οποία ποέ- 
πε: νά περιιχγ ή ώς x/ω άδεια, ώς και πάτα άλλη σχετική 
λεπτομέρεια, καδορίζοντα: δι άποράσεως τού Υπουργού Κοι
νωνικών Τπηρεειών.

4. Αί ανωτέρω άδεια: άσκήοεως έπαγγέ/.ματος οπτικού 
καταχωροΰντχ. εις ειδικόν μητρώου τό όποιον τηρείται ύπό 
τής αρμόδιας υπηρεσίας τού Υπουργείου Κοινωνικών Ύπη- 
ρετιών.

Άρδρο· 2.

Αναγνώριτις πτυχίων 
Τίτλος προσωπικής ίκχ/ότητο; οπτικού.

1. Ό τίτλος προαωπικής ικανότητες οπτικού χορηγείται 
ύπό τής ’Επιτροπής Οπτικών καί έπικυρτΰται ύπο τού Υ
πουργού Κοινωνικών Τπηρεσιών εις τούς έχοντας χυμπληρώ- 
σε: τοιετή τουλάχιστον άσκησιν εις κατάστημα οπτικών και 
έπιΐυχόντας εις τας σχετικας έξ-επασεις. 'Η έναρξις τής ώς 
άνω άτκήοεως πρέπει νά είναι προγενέστερα τού χρόνου εναρ- 
ξεως τής λειτουργίας τής Σχολής 'Οπτικών τού Κέντρου 
Άνωτέοας Τεχνικής Έκπαιδεύσεως Αδηνών.

2. Οί πτυχιούχο: ξένων Σχολών Οπτικών μονοετούς ρθι- 
τήσεως δάνανται νά συμμετάσχουν εις τάς εξετάσεις τής Επι
τροπής Οπτικών τού Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
διά τή/ άπόκτησιν τίτλου προσωπικής ίκχ/ότητος οπτικού χ/ 
cυμ πληρούν τάς έξής προϋποθέσεις:

α) ή ροίτησίς τιον εις τάς ανωτέρω Σχολάς ’Οπτικών τή; 
αλλοδαπής νά είχεν άρχισε: προ τής ένάρξεως τής λειτουρ
γίας τής Σχολής ’Οπτικών τοΰ Κέντρου Ανωτέρας Τεχνι- 
κής Έκπαιδεάσεως Αδηνών. καί

ν.β) μετά τήν λήψιν τοΰ ππυχιου των απο τας χ,ωτερω —χο- 
λάς νά έχουν άσκηδή έτσι εν έτος τουλάχιστον εις κατάστημα
Όπτια ΕΓιδό ης ημεοαπης.

. 3. Ή άναγνώρισις τών πτυχίων ξένων Σχολών Οπλικών, 
έρ όσον ήδη ύρίστατχ. Σχολή Οπτικών εις τά ΚΑΤΕΕ ώά 
π,ραγμστοουιήται π/έο/, άπό τόν αρμόδιον ρο.-ρέα τοΰ 1‘πουρ- 
νείο-υ Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

Άρ-δρον 3.
Εξετάσεις δι’ άπόκτησιν τίτλσυ προσωπική; · 

ίκανότητος οπτικού. '

1. Αί έξετάσεις διά τήν άπότ/.τησιν τοΰ τίτλου προσωπικής 
ίκχ/ότητος όπτικοΰ ένεργούνται ύπο τών Επιτροπών ’Οπτι
κών.

2. Αί έήιτα0TT'y.2i -ερίοοοι. ή άκρ:
έάετ arrtcov y.2: ό τρο»:; ο:χτ:ττώτ εως
τεχν -κής y.2 τ χζ τίτειος τών ΰ-ούτΓρ ίων ι
ράσεως τcj :οο^γοΰ Κο:νωνζ·/.ών Ύπτ

3. Τά άττοτε)%wzjl2T2 τών εζετά: εων
ή με : ήσιον τΰ“θν y.at tc : */cy.G/*λο υν τ 2: είς
*·ή; Έπιο ροττής Οζτιχων.

4. Ό τίτλο; ζ.ρ οζωπτ,ής :ν.2νότητος

" ~ Λσ/Λζ-τ~·ν

ύπο τών μελών τής ’Επιτροπής Οπτικών καί έπικυροΰτα: ύπό 
τοΰ Υπουργού Κοινωνικών ’Υπηρεσιών.

Τά στοιχεία και ό πάπες τοΰ τίτλου προσωπικής ικανότη
τες όπτικοΰ καδορίζοντα: δι’ άποράσεως τοΰ 'Υπουργού Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών.

5. Αί Βπιτροπα: Οπτικών τηοοΰν ειδικόν μητρώου τών λα- 
ίά/των τόν τίτλον ίκχ/ότητος οπτικού.

Άρδρον 4.

Εξεταστέα ύλη.

1. Οι ύποδήριοι εξετάζονται είρ δεωρητικα μα-άήαατα και 
τεχνικά -δέματα. Τά -δεωρητικά μαδήματα τών εξετάσεων κα- 
•άοριζοντα: δι άποράσεως τού Υπουργού Κοινωνικών ’Υπη
ρεσιών. Η εσέτασις εις τεχνικά -δέματα χ,α-ρερεται εις την 
έπεξεργασίχ/. συναρμολόγησιν. κατεργασία, καί έραρμογήν 
οιαρορων τύπων οαματοϋαΰ.ιων. διορ-δωτικών τών διαθλαστι
κών ανωμαλιών τών cs-5αλμών.


