
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας.

2 Κώδικας Δεοντολογίας Ειδικού Τεχνικού Προθε-
τικών και Ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ει-
δών αποκατάστασης.

3 Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικού - Οπτομέτρη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 72983/2019 (1)
Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογί-

ας Ακτινοθεραπείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄),
β. του π.δ. 164/1996 «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυ-

χιούχων Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ΤΕΙ» (ΦΕΚ 118 Α΄),
γ. του π.δ. 160/2014 «Καθορισμός των προϋποθέσεων 

άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτι-
νολόγων» (ΦΕΚ 242 Α΄),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα το άρ-
θρο 19 αυτού,

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

στ. της με αριθμ. Α1α/οικ./59426/14.08.2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με 
θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας», (578 ΥΟΔΔ).

2. Την αριθμ. Α1ε/Γ.Π. οικ. 523/9.1.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 
τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγεί-
ας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄).

3. Το αριθμ. πρωτ. 80/16.10.2019 έγγραφο της Ομο-
σπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Άρθρο 1
Πρωταρχική υποχρέωση του Τεχνολόγου Ακτινολο-

γίας Ακτινοθεραπείας είναι να διαφυλάξει το κύρος του 
επαγγέλματός του που το επιτυγχάνει:

Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώ-
ματά 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 Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθερα-
πείας 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 αντί-
θεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου το 
ασκεί.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας φροντί-
ζει 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 Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 
απέχει από το να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας όταν 
ασκεί την επαγγελματική πράξη, βασίζεται σε μεθόδους 
και τεχνικές που έχουν κατοχυρωθεί ως επιστημονικό 
αντικείμενό του.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 
να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του σύμ-
φωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές 
ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντα 
κώδικα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων που δια-
μορφώνουν το νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλ-
ματός του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Πρωταρχική μέριμνα του Τεχνολόγου Ακτινολογίας 

Ακτινοθεραπείας κατά την παροχή των υπηρεσιών του 
είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου.

Με βάση το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και με απο-
κλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, οφείλει να 
χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελ-
ματικών του γνώσεων, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση 
την επιστημονική και επαγγελματική του αυτοτέλεια.

Άρθρο 3
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 

να ενεργεί καθετί αναγκαίο για την αποτροπή της πα-
ράνομης άσκησης του επαγγέλματος, ενημερώνοντας 
αμελλητί τις αρμόδιες αρχές καθώς και τους επαγγελμα-
τικούς Συλλόγους κάθε φορά που υποπίπτει στην αντί-
ληψή 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 Τεχνο-
λόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Άρθρο 4
Κάθε Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 

υποχρεούται να σέβεται τη μοναδικότητα και την αξι-
οπρέπεια κάθε ανθρώπου. Οφείλει να προστατεύει και 
να προάγει τη μοναδικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δι-
καιώματα σε ίση μεταχείριση κάθε θεραπευόμενου που 
αντιμετωπίζει, καθώς και των οικείων του, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, 
σεξουαλικών προτιμήσεων, ηλικίας, κοινωνικοοικονομι-
κού επιπέδου, βαθμού αναπηρίας, οικογενειακής κατά-
στασης ή παρουσιαστικού.

Κάθε Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφεί-
λει να:

1. Θεωρεί ότι η άσκηση της Ακτινοτεχνολογίας είναι 
λειτούργημα που αποσκοπεί στη απεικόνιση και θε-
ραπεία και μέσω αυτών στη διατήρηση, βελτίωση και 
αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής 
υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην ανακούφισή του 
από τον πόνο.

2. Ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία που διέπει το επάγγελμά του. Οφείλει, επίσης, 
να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική του 
συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση 
του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και 
την αξιοπιστία του κλάδου. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας πρέπει να επιδεικνύει τη συμπεριφο-
ρά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
του, αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής 
έκφανσης της προσωπικότητάς του.

3. Σέβεται την ανθρώπινη ζωή και δεν χρησιμοποιεί 
τις γνώσεις του ενάντια στις αρχές του ανθρωπισμού.

4. Οφείλει αν η παροχή υπηρεσιών του Τεχνολόγου 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ενδέχεται να επηρεασθεί 
από μία παθολογική του κατάσταση ή ο Τεχνολόγος Ακτι-

νολογίας Ακτινοθεραπείας πάσχει ή είναι φορέας ενός 
μεταδοτικού νοσήματος, να αναζητήσει συμβουλή από 
ιατρό εργασίας ή κατάλληλα καταρτισμένους ιατρούς 
σχετικά με την αναγκαιότητα ή τον τρόπο αλλαγής πα-
ροχής των υπηρεσιών του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Τε-
χνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν πρέπει να 
επαφίεται στην αποκλειστική προσωπική του εκτίμηση 
σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου.

Άρθρο 5
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ενεργεί 

με βάση:
α) πλέον της εκπαίδευσης που του έχει παρασχεθεί 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, η πρακτική άσκη-
σή του για την απόκτηση τίτλου σπουδών Τεχνολόγου 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας και η συνεχιζόμενη επαγ-
γελματική εκπαίδευση του (μεταπτυχιακών σπουδών 
συμπεριλαμβανομένων),

β) την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την 
άσκηση της Ακτινοτεχνολογίας,

γ) τους κανόνες της τεκμηριωμένης επιστήμης της 
Ακτινοτεχνολογίας,

δ) τις οδηγίες των επιστημονικά υπευθύνων.
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, κατά την 

άσκηση της απεικόνισης και ακτινοθεραπείας, ενεργεί με 
πλήρη αυτονομία, στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών 
κανόνων και μεθόδων της επιστήμης της Ακτινοτεχνο-
λογίας, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα αποτε-
λέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας. Στην άσκηση της απεικόνισης έχει δικαίωμα 
για επιλογή μεθόδου προβολής, ακολουθούμενου πρω-
τόκολλου απεικόνισης, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί 
σημαντικά έναντι άλλης, για τον συγκεκριμένο ασθενή, 
με βάση τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και 
παραλείπει την χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή 
επιστημονική τεκμηρίωση.

Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, 
η οποία δεν εφαρμόζεται από τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και η εφαρ-
μογή της επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το νομικό και 
δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της επι-
στημονικής έρευνας.

Άρθρο 6
1. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει 

να προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 
Οφείλει, επίσης, να αποφεύγει τη διακριτική μεταχείριση 
που προκύπτει από εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις.

2. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει 
να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του, 
τους Βοηθούς του εργαστηρίου και με το λοιπό συ-
νεργατικό προσωπικό προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, 
προκειμένου να αποφευχθούν τα απεικονιστικά λάθη, 
να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών, να ελαχιστο-
ποιηθεί η σπατάλη των πόρων και να μεγιστοποιηθούν 
τα αποτελέσματα της παροχής φροντίδας υγείας.

3. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφεί-
λει, χωρίς να περιορίζεται η ηθική και επιστημονική 
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ανεξαρτησία του και χωρίς να παραβλέπει το όφελος 
του συγκεκριμένου ασθενή, να προχωρεί μόνο στις 
απεικονιστικές πράξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας της υγειονομικής φροντίδας ή της 
θεραπείας που παρέχεται.

4. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει, 
τόσο ατομικά όσο και μέσω των επαγγελματικών συλλό-
γων, να συμβάλλει στη δημιουργία και εφαρμογή μηχα-
νισμών που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνεχούς 
βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Άρθρο 7
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 

να υπογράφει τα ιατρικά παραπεμπτικά που διενεργεί 
αναλαμβάνοντας την ευθύνη της εκτέλεσης και πιστο-
ποιώντας την ορθή πρακτική της εξέτασης.

Άρθρο 8
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας μπορεί 

να ασκεί και άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηρι-
ότητα εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ευσυνείδητη άσκη-
ση της Ακτινοτεχνολογίας και δεν θίγεται η αξιοπρέπειά 
του ως Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά.

Με την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας εξομοιώνεται και η κα-
τοχή οποιασδήποτε έμμισθης ή τιμητικής θέσης, για την 
οποία απαιτείται ως τυπικό προσόν το πτυχίο του Τομέα 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α. και του ΤΕΙ.

Κάθε κατατεθειμένη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας στον φορέα 
απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται με κατοχυρωμένη 
σύμβαση εξαρτημένης ή άλλης σχέσης εργασίας, καθώς 
και φυσική παρουσία του ασκούντος το επάγγελμα στην 
επιχείρηση στην οποία το ασκεί.

Άρθρο 9
Απαγορεύεται η κατάθεση και χρήση της άδειας/βε-

βαίωσης άσκησης επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ακτι-
νολογίας Ακτινοθεραπείας σε περισσότερα του ενός ιδι-
ωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, δημόσια νοσοκομεία, 
Κ.Υ., Δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, ιδιωτικές 
κλινικές και οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω 
θέσεων απασχόλησης.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

Άρθρο 10
Η συμπεριφορά του Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτι-

νοθεραπείας προς τον ασθενή πρέπει να είναι αυτή που 
προσήκει και αρμόζει στην επιστήμη του και την απο-
στολή του λειτουργήματός του.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας φροντί-
ζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και σεβασμού μεταξύ αυτού και του ασθενή. Ακούει τους 
ασθενείς, τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατα-
νόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την 
αξιοπρέπειά τους.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν πα-
ρεμβαίνει στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του 
ασθενή, παρά μόνο στο μέτρο, στο βαθμό και στην 
έκταση που είναι αναγκαίο και αρκετό για την αποτελε-
σματική προσφορά των υπηρεσιών του εφόσον αυτό 
του έχει επιτραπεί.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας κατά την 
παροχή των υπηρεσιών του, σέβεται τις θρησκευτικές, 
φιλοσοφικές, ηθικές ή πολιτικές απόψεις και αντιλήψεις 
του ασθενή. Οι απόψεις του Τεχνολόγου Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας σχετικά με τον τρόπο ζωής του ασθενή, 
τις πεποιθήσεις και την κοινωνική ή οικονομική κατά-
σταση του τελευταίου δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν 
τη φροντίδα ή τη θεραπευτική αντιμετώπιση που πα-
ρέχεται.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν πρέ-
πει να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του ασθενή, να 
χρησιμοποιεί τη θέση του για τη σύναψη ανάρμοστων 
προσωπικών σχέσεων με τους ασθενείς ή τους συγγενείς 
τους, να ασκεί οικονομικές ή άλλες πιέσεις, και να απο-
καλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες.

Όταν ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 
μετά το πέρας των καθηκόντων του, παραδίδει τη φρο-
ντίδα του ασθενή σε άλλο συνάδελφό του, πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι η διαδικασία παράδοσης γίνεται απο-
τελεσματικά και μετά από ακριβή και σαφή ενημέρωση 
σχετικά με την κατάσταση, τις ανάγκες του ασθενή και 
τις υπάρχουσες εκκρεμότητες της διενεργούμενης εξέ-
τασης η θεραπείας.

Άρθρο 11
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δίνει 

προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή.
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν μπο-

ρεί να αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του για 
λόγους άσχετους προς την επιστημονική του επάρκεια, 
εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, που να καθιστά αντι-
κειμενικά αδύνατη την προσφορά των υπηρεσιών του.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει, 
σε κάθε περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μα-
ζικής καταστροφής, ανεξαρτήτως της ένταξής του σε 
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του, έστω και χωρίς αμοιβή.

Άρθρο 12
Η άσκηση της Ακτινοτεχνολογίας γίνεται σύμφωνα με 

τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης της 
απεικόνισης - ακτινοθεραπείας. Ο Τεχνολόγος Ακτινο-
λογίας Ακτινοθεραπείας έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης 
δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις 
εξελίξεις της επιστήμης του και της εξειδίκευσής του.

Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τις γνώσεις 
της Ακτινοτεχνολογίας, αλλά και τις ικανότητες συνερ-
γασίας σε ομάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Η συνεργασία στο 
πλαίσιο κάθε διεπιστημονικής ή μη ομάδας πρέπει να 
γίνεται εποικοδομητικά. Αν ο Τεχνολόγος Ακτινολογί-
ας Ακτινοθεραπείας ηγείται της ομάδας, προσπαθεί να 
εξασφαλίσει από όλα τα μέλη την παροχή αξιοπρεπούς 
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και αποτελεσματικής φροντίδας, καθώς και εκδήλωσης 
σεβασμού στην προσωπικότητα του ασθενή.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφεί-
λει να αναγνωρίζει τα όρια των επαγγελματικών του 
ικανοτήτων και να συμβουλεύεται τους συναδέλφους
του.

Άρθρο 13
1. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφεί-

λει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή 
για το περιεχόμενο της προτεινόμενης εξέτασης, τους 
ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλε-
σή της, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές προτάσεις, 
ούτως ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη 
εικόνα των εργαστηριακών παραγόντων και συνεπειών 
της εξέτασής του.

2. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας σέβε-
ται την επιθυμία των ατόμων τα οποία επιλέγουν να μην 
ενημερωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής έχει 
δικαίωμα να ζητήσει από τον Τεχνολόγο Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας να ενημερώσει αποκλειστικά άλλο ή 
άλλα πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, για το περιε-
χόμενο της προτεινόμενης εξέτασης, τις συνέπειες ή και 
τους κινδύνους από την εκτέλεσή της.

3. Αν τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναι-
νέσουν για την εκτέλεση της πρακτικής, ο Τεχνολόγος 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας τα ενημερώνει στο βαθ-
μό που αυτό είναι εφικτό. Ενημερώνει, επίσης, τα τρίτα 
πρόσωπα, που έχουν τη δικαιοδοσία να συναινέσουν για 
την εκτέλεση της πρακτικής αυτής, κατά τις διακρίσεις 
του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 14
1. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν 

επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
απεικονιστικής - ακτινοθεραπευτικής πράξης, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του ασθενή όπως αυτή ορίζεται 
από την ενεργή κείμενη νομοθεσία.

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή 
είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή 
ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.
αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται 

από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την 
επιμέλειά του. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 13 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώ-
πων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, 
η συναίνεση για την εκτέλεση πρακτικής πτυχής δίδεται 
από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει 
ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η 
συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απά-
της ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα 
χρηστά ήθη.

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την πρακτική της 
εξέτασης - θεραπείας και κατά το συγκεκριμένο περιεχό-
μενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.

3. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται συναίνεση:

α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν 
μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει 
άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής απει-
κονιστικής φροντίδας

β) στην περίπτωση αυτοχειρίας ή
γ) αν οι κατά νόμο έχοντες εξουσία συναίνεσης για τον 

ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση 
και υπάρχει ανάγκη άμεσης απεικόνισης - ακτινοθερα-
πείας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για την 
υγεία του ασθενή

δ) οι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν υπό την προϋ-
πόθεση της ιατρικής παραπομπής και εγκρίσεως και 
σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Ακτινοπρο-
στασίας.

Άρθρο 15
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 

μεταξύ άλλων, να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια 
για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του 
ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της 
άσκησης των καθηκόντων του, και το οποίο αφορά στον 
ασθενή ή τους οικείους του.

Για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση της Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Τεχνολόγος Ακτινο-
λογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει:

α) να ασκεί την αναγκαία εποπτεία στους Βοηθούς του 
εργαστηρίου, στους συνεργάτες ή στα άλλα πρόσωπα 
που συμπράττουν ή συμμετέχουν ή τον στηρίζουν με 
οποιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση του λειτουργή-
ματός του και

β) να λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης της προστα-
σίας και για το χρόνο μετά τη λήξη της άσκησης του 
λειτουργήματός του.

Η άρση της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
επιτρέπεται όταν:

α) Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας απο-
βλέπει στη διαφύλαξη έννομου ή άλλου δικαιολογημέ-
νου, ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή συμφέροντος 
του ίδιου του Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 
ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί 
διαφορετικά.

β) Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης ή άμυνας.
Η υποχρέωση τήρησης της Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων αίρεται, εάν συναινεί σε αυτό εκείνος στον 
οποίο αφορά, εκτός εάν η σχετική δήλωσή του δεν είναι 
έγκυρη, όπως στην περίπτωση, που αυτή είναι προϊόν 
πλάνης, απάτης, απειλής, σωματικής ή ψυχολογικής 
βίας.

Η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού 
απορρήτου δεν παύει να ισχύει με το θάνατο του ασθενή.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας λαμβά-
νει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε στην περίπτωση 
επιστημονικών δημοσιεύσεων να μην γνωστοποιείται 
με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενή στον 
οποίο αφορούν τα δεδομένα. Εάν, λόγω της φύσης της 
δημοσίευσης, είναι αναγκαία η αποκάλυψη της ταυτό-
τητας του ασθενή ή στοιχείων που υποδεικνύουν ή μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς 
του, απαιτείται η ειδική έγγραφη συναίνεσή του.
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Άρθρο 16
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας σε πε-

ρίπτωση αντιπαράθεσης περί των ορίων εκτέλεσης κα-
θηκόντων και πράξεων στα πλαίσια της εργασίας του 
και των άλλων επαγγελματιών υγείας που συνεργάζεται, 
πρέπει να την αντιμετωπίζει με βάση την επιστημονική 
του γνώση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα, τη σύ-
γκριση των έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον 
απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέ-
πειας και τη συνείδησή του στο πλαίσιο των αρχών του 
Κώδικα Δεοντολογίας.

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Άρθρο 17
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 

να γνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργή-
ματός του και έχει την υποχρέωση, με βάση τις γνώσεις 
του, τις δεξιότητες και την πείρα που έχει αποκτήσει, 
να εφιστά την προσοχή της κοινότητας του, σε θέματα 
που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών απεικόνισης - ακτινοθε-
ραπείας.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 
να συμμετέχει σε επαγγελματικές ή και επιστημονικές 
οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία των 
συλλογικών συμφερόντων της κοινότητας των Τεχνο-
λόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, καθώς και τη με-
λέτη, επεξεργασία, πρόταση και εφαρμογή συλλογικών 
μέτρων, που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας απέχει 
από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να οδηγήσει 
στον κοινωνικό αποκλεισμό ή στη διακριτική μεταχείρι-
ση ασθενών ή ατόμων που είναι φορείς νόσων, οι οποίες 
ενδέχεται να προκαλέσουν κοινωνικό στίγμα. Αντίθετα, 
μεριμνά για το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων τους, παρέχοντας παράλληλα 
την καλύτερη δυνατή επιστημονική αντιμετώπισή τους.

Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

Άρθρο 18
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή 

αναφορά του ονόματος του Τεχνολόγου Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρ-
χεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων 
που δεν έχουν αποκτηθεί η αναγνωρισθεί νομότυπα.

Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για θέματα της επιστήμης 

της Ακτινοτεχνολογίας, εφόσον γίνονται από κατάλλη-
λους σε θέματα της εξειδίκευσης τους και με γνώμονα 
την ενημέρωση των συναδέλφων ή της κοινής γνώμης,

β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό 
ή ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοι-
νής γνώμης γύρω από επαγγελματικά – επιστημονικά 
θέματα της αρμοδιότητας και του πεδίου ευθύνης του 
Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας επίκαιρα ή 

μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι 
αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και 
επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, 
που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.

Η ενημέρωση του κοινού από τους Τεχνολόγους Ακτι-
νολογίας Ακτινοθεραπείας σε θέματα του γνωστικού 
τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρ-
χές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση 
του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθε-
ραπείας και την αντίστοιχη Δεοντολογία. Η ενημέρωση 
πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα 
τεκμηριωμένα και διεθνώς αποδεκτά.

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Άρθρο 19
Οι Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας μπορούν 

να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία ανα-
φέρονται ιδίως τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.

Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο Τε-
χνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας για την ιστο-
σελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να 
συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιο-
πρέπεια. Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της 
τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει, επίσης, να αναφέρει 
οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Η ιστοσελίδα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τη συνεργασία του Τεχνολόγου Ακτινολογί-
ας Ακτινοθεραπείας με το Δημόσιο ή/και τον Ιδιωτικό 
τομέα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα 
πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και 
σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού.

Ζ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Άρθρο 20
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας παρέχει 

τις υπηρεσίες του με αμοιβή χωρίς να έχει το δικαίωμα 
να υποτιμά την αξία τους και να διαδίδει με οποιοδήποτε 
τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή κατώ-
τερη από αυτή που ορίζεται από τον νόμο.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας που 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα ή σε 
οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται να 
αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από τον ασθενή 
οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα ή άλλο ωφέλημα 
οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται υπόσχεση τούτου 
πέρα από τη μηνιαία ή άλλη αποζημίωση ή αμοιβή του, 
όπως ορίζονται στο νόμο ή στη σύμβασή του.

Οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά στη λήψη αμοι-
βής από ασθενή μεταξύ Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτι-
νοθεραπείας και οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία 
υγείας απαγορεύεται.

Απαγορεύεται στον Τεχνολόγο Ακτινολογίας Ακτινοθε-
ραπείας να χρησιμοποιεί εικονικούς μεσάζοντες πελάτες 
ή άλλους με σκοπό την προμήθεια πελατών με ποσοστά, 
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καθώς και να λαμβάνει ποσοστά επί της οποιασδήποτε 
ιατρικής αμοιβής ή του κόστους νοσηλείας σε ιδιωτική 
κλινική.

Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει την διαφή-
μιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο Τεχνολόγος Ακτινο-
λογίας Ακτινοθεραπείας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
χώρο που εργάζεται, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες 
του δωρεάν ή με τίμημα κατώτερο από το ισχύον προς 
αποδεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδυνάτους ασθε-
νείς.

Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση 
τιμών εκ μέρους του Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτι-
νοθεραπείας, θεωρείται ως πράξη αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και ελλείψεως σεβασμού προς την αξιοπρέπεια 
του επαγγέλματος και τα πραγματικά συμφέροντα της 
κοινωνίας.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει 
να χειρίζεται με λεπτομέρεια, διακριτικότητα και με-
τριοπάθεια 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 Τεχνολό-
γου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, εκχώρηση μέρους 
της, ή παροχή ποσοστών προς γιατρούς ή άλλους μεσά-
ζοντες με σκοπό την προσέλευση πελατείας.

Η. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 21
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει 

να έχει επαγγελματική συνείδηση, να διατηρεί καλές 
επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να 
βοηθά αυτούς πρόθυμα και να σέβεται τη διαφορετική 
τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επικρίνει δημοσίως 
τους συναδέλφους του ούτε να υπαινίσσεται οποιαδή-
ποτε υπεροχή έναντι αυτών. Η συμπεριφορά αυτή δεν 
θα πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρό-
νων άσκησης επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των 
συναδέλφων, τη διαφορά ιεραρχίας ή τίτλων σπουδών 
που έχουν μεταξύ τους.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας αποφεύ-
γει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους 
συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:

α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδη-
μαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί 
νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα,

β) η επαγγελία εξεταστικής μεθόδου που δεν έχει ανα-
γνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν 
επιτρέπεται να αποχωρήσει από διενεργούμενη, υπ’ αυ-
τόν, εξέταση προτού αντικατασταθεί νομίμως και αφού 
ενημερώσει τον αντικαταστάτη του για την εξέλιξη της 
εξέτασης.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 
να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να συνερ-
γάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, τους Βοηθούς του 
εργαστηρίου, τους Νοσηλευτές και το συνεργατικό προ-
σωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παρα-

μερίζοντας οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, με γνώμονα το 
συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη λειτουργία του 
φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας μπορεί 
να μεταφέρει πρακτικές πτυχές στο βοηθητικό και λοιπές 
πτυχές στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πρέπει όμως να 
είναι βέβαιος ότι το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται ένα 
συγκεκριμένο καθήκον είναι αρμόδιο εκ του νόμου να 
το αναλάβει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δώσει όλες 
τις απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του καθήκοντος 
πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή και τη συγκεκριμένη 
διαδικασία. Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 
παραμένει υπεύθυνος για τη διαχείριση της εξεταστικής 
διαδικασίας του ασθενή.

Η προσφυγή του Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθε-
ραπείας στα αρμόδια επαγγελματικά και ελεγκτικά όργα-
να σχετικά με θέματα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, 
παράνομης ή πλημμελούς άσκησης του επαγγέλματος 
από συναδέλφους του δεν αποτελεί παράβαση του κα-
θήκοντος της συναδελφικότητας.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν 
υπεισέρχεται στο έργο και στη δικαιοδοσία συγγενών 
επαγγελμάτων από υπέρβαση άσκησης του δικού του 
επαγγέλματος.

Ειδικότερα οφείλει να μην αναλαμβάνει να κάνει διά-
γνωση, ενέργεια η οποία βρίσκεται εκτός των αναγνωρι-
σμένων ορίων της ακτινοτεχνολογικής πράξης.

Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 22
Η επιστημονική έρευνα διεξάγεται ελεύθερα στο πλαί-

σιο των θεμελιωδών πνευματικών και ηθικών αξιών, που 
χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον άνθρωπο και την 
αξιοπρέπειά του.

Η έρευνα στον άνθρωπο επιτρέπεται με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Ενημέρωση του ανθρώπου που υπόκειται σε έρευνα 
και ιδίως ως προς:

α) την ύπαρξη και το μέγεθος πιθανών κινδύνων
β) τα δικαιώματα προστασίας του ατόμου
γ) τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής στην έρευνα 

και χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα
δ) τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της παρεχό-

μενης συναίνεσης.
2. Ελεύθερη, ανεπιφύλακτη, ειδική και τεκμηριωμένη 

συναίνεση του ανθρώπου που υπόκειται σε έρευνα, ο 
οποίος έχει τη σχετική ικανότητα.

3. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος 
είναι δυσανάλογα μικροί σε σχέση με τα πιθανά οφέλη 
από την έρευνα.

4. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρ-
μόδιο όργανο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
Επιστημονικού Συμβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής 
Δεοντολογίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο ή η Επιτροπή 
Δεοντολογίας μπορεί, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 
να προβεί σε επανεκτίμηση των όρων και συνθηκών 
διεξαγωγής αυτής.
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3. Η έρευνα σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν ικανό-
τητα συναίνεσης, επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρείται η 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία:

Οποιαδήποτε απεικονιστική ή θεραπευτική μέθοδος 
δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραμα-
τική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο ύστερα από 
έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) η 
άλλου αρμόδιου θεσμικού οργάνου.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν 
επιτρέπεται να εφαρμόζει νέες θεραπευτικές ή διαγνω-
στικές μεθόδους αγνώστων αποτελεσμάτων, χωρίς την 
αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σχε-
διασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών. Αναγνω-
ρίζει ως θεμελιώδη κανόνα ότι η πιθανή απεικονιστι-
κή ή θεραπευτική αξία, προς όφελος του ασθενή, έχει 
προτεραιότητα έναντι της επιστημονικής γνώσης, που 
ενδεχομένως αποκτάται από τις νέες θεραπευτικές ή 
απεικονιστικές μεθόδους.

Άρθρο 23
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας υποχρε-

ούται να καθιστά γνωστά, κατά προτεραιότητα, στην 
κοινότητα του, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, τα συμπερά-
σματα στα οποία έχει καταλήξει από τις επαγγελματικές 
του μελέτες σε απεικονιστικά ή θεραπευτικά θέματα. 
Αποφεύγει την ευρύτερη δημοσιοποίηση των ευρημά-
των και των συμπερασμάτων του στο μη κλαδικό κοινό, 
προτού τα υποβάλει στην κριτική των συναδέλφων του.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας σε κάθε 
επιστημονική ανακοίνωσή του αναφέρει όλους τους 
συνεργάτες του, που συνέβαλαν στο περιεχόμενο της 
επιστημονικής ανακοίνωσης. Επιπλέον, δηλώνει οπωσ-
δήποτε τον φορέα, την επιχείρηση ή εταιρεία, που χρη-
ματοδότησε ολικά ή μερικά την έρευνά του.

Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι σύνταξης Επιστημονικών περιοδικών 
με αντικείμενο την Ακτινοτεχνολογία ή μετέχουν στη 
συντακτική τους επιτροπή, πριν προχωρήσουν στη δη-
μοσίευση των εργασιών που προκύπτουν από την ερευ-
νητική διαδικασία, ελέγχουν την τήρηση των κανόνων ή 
απαιτούν υπεύθυνη δήλωση για την τήρησή τους.

Ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, κ.α.)

Άρθρο 24
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 

να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να συνδράμει 
τις δημόσιες αρχές στο έργο τους για την προαγωγή της 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστή-
μης και τις κείμενες διατάξεις.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας οφείλει 
να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και κανονισμούς που 
διέπουν την άσκηση επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ακτι-
νολογίας Ακτινοθεραπείας.

Οι Τεχνολόγοι Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας πρέπει να 
συμμετέχουν σε προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης, 
παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με το επάγγελμα.

Άρθρο 25
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κώδικα επαφίε-

ται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελματική 
συνείδηση των Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπεί-
ας και αποτελεί υποχρέωση των μελών των Επαγγελματι-
κών Συλλόγων των Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθερα-
πείας καθώς και του εκάστοτε Τεχνολόγου Ακτινολογίας 
Ακτινοθεραπείας που δραστηριοποιείται ανά την χώρα με 
οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος κατέχει βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

Η τήρηση των ανωτέρω εποπτεύεται και ελέγχεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που 
κατάρτισε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τεχνολόγου 
Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας.

Άρθρο 26
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 77088/2019 (2)
Κώδικας Δεοντολογίας Ειδικού Τεχνικού Προθε-

τικών και Ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ει-

δών αποκατάστασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του κεφ. Α΄ του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλ-

ματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κα-
τασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄), όπως ισχύει,

β. του άρθρου 35 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρε-
σιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά 
πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄),

γ. του άρθρου 121 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα το άρ-
θρο 19 αυτού,

στ. της με αριθμ. Α1α/οικ./59426/14.08.2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με 
θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας», (578 ΥΟΔΔ),

ε. 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 Υγεί-
ας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄).

3. Τα αριθμ. πρωτ. 76572/31.10.2019 και 77088/
4.11.2019 έγγραφα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αδειού-
χων Προθετικών Ορθωτικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Άρθρο 1
Πρωταρχική υποχρέωση του Ειδικού Τεχνικού Προ-

θετικών και Ορθωτικών Κατασκευών και Λοιπών Ειδών 
Αποκατάστασης είναι να διαφυλάξει το κύρος του επαγ-
γέλματός του που το επιτυγχάνει:

Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώ-
ματά 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 φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και 
γενικά η συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελ-
μά του στην κοινή γνώμη και ιδίως να μην έρχονται σε 
αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου 
το ασκεί. Οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου, αξιο-
σέβαστου και άμεμπτου ατόμου, τόσο κατά την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας του, όσο και στην 
ιδιωτική του ζωή.

Φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας 
και να προφυλάσσει την επιστήμη του, την επαγγελμα-
τική του εμπειρία του καθώς 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, απέχει από το να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του. Όταν ασκεί την επαγγελματική πράξη, βασίζεται 
σε μεθόδους και τεχνικές που έχουν κατοχυρωθεί ως 
επιστημονικό αντικείμενό του.

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 Ειδικού Τεχνικού Προθετικών 

και Ορθωτικών Κατασκευών και Λοιπών Ειδών Αποκα-
τάστασης κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η 
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου. Με βάση το εκπαι-
δευτικό του πρόγραμμα ή την πολύχρονη εμπειρία του 
και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, 
οφείλει να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών 
και επαγγελματικών του γνώσεων, διατηρώντας σε κάθε 

περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του αυ-
τοτέλεια.

Άρθρο 3
Ο Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κατα-

σκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης οφείλει να 
ενεργεί καθετί αναγκαίο για την αποτροπή της παράνο-
μης άσκησης του επαγγέλματος, ενημερώνοντας αμελ-
λητί τις αρμόδιες αρχές καθώς και τον επαγγελματικό 
Σύλλογο κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψή του 
περίπτωση αντιποίησης του επαγγέλματος.

Απαγορεύεται να συγκαλύπτει ή να προστατεύει πρό-
σωπα με σκοπό την παράνομη άσκηση του επαγγέλμα-
τος, καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία ή σύμπραξη με 
άτομα που αντιποιούνται το επάγγελμα.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Άρθρο 4
Η επαγγελματική επάρκεια και εξειδίκευση αποδεικνύ-

εται με την βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος Ειδικού 
Τεχνικού Προθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών, η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-
σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης θα πρέπει 
να ακολουθεί πάντα τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελ-
ματικής ικανότητας και επάρκειας, ενημερώνοντας και 
επεκτείνοντας τις επαγγελματικές γνώσεις και εξειδίκευ-
σή του στην κατασκευή προθέσεων, ορθωτικών μέσων 
και λοιπών μέσων αποκατάστασης, όπως αποτυπώνε-
ται στην βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και ασκεί 
το επάγγελμα ελεύθερα (μισθωτή εργασία, ελεύθερος 
επαγγελματίας κ.α.).

Ο τεχνικός συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις πι-
στοποιήσεις ποιότητας στην κατασκευή προθετικών και 
ορθωτικών μέσων, οφείλει ο ίδιος ή ο εργοδότης του να 
διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις/διαπιστεύσεις, 
βεβαιώσεις και άδειες συμμόρφωσης στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων της νομοθεσίας «περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» και σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευ-
θυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και της τήρησης των 
προδιαγραφών των κανόνων καλής παραγωγής ιατρικών 
βοηθημάτων.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ Η΄ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ.

Άρθρο 5
Κάθε Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κα-

τασκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης υποχρεού-
ται να σέβεται τη μοναδικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε 
ανθρώπου (ενήλικα ή ανήλικο και των γονέων/κηδεμό-
νων του). Με συμβουλευτική, αξιολόγηση, παρέμβαση 
και έρευνα, οφείλει να προστατεύει και να προάγει τη 
μοναδικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα σε 
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ίση μεταχείριση κάθε θεραπευόμενου που αντιμετωπίζει, 
καθώς και των οικείων του, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών 
προτιμήσεων, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, 
βαθμού αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης ή πα-
ρουσιαστικού.

Πρωταρχικό του μέλημα αποτελεί η παροχή υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου σε κάθε θεραπευόμενου που 
αναλαμβάνει, με αντικειμενικότητα, άψογη επιστημονι-
κή κατάρτιση, οργάνωση, μεθοδικότητα και πειθαρχία, 
ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άρθρο 6
Κάθε Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών 

Κατασκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης υπο-
χρεούται να:

1. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιό-
τερη και ταχύτερη αντιμετώπιση με σκοπό την αποκα-
τάσταση ή τη διατήρηση της λειτουργικής και παραγω-
γικής ζωής των ασθενών που αναλαμβάνει.

2. Παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με 
το κόστος των υπηρεσιών του σε κάθε ασθενή που έχει 
αναλάβει.

3. Αξιολογεί την πορεία της παρεχόμενης θεραπευ-
τικής παρέμβασης ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της.

4. Χρησιμοποιεί τη δέουσα προσοχή και αξιοπιστία 
στην κατασκευή προθέσεων, ορθωτικών μέσων και 
λοιπών μέσων αποκατάστασης, καθώς και κάθε υλικό 
ή θεραπευτικό εργαλείο ή μηχάνημα, για τη λειτουργία 
του οποίου και είναι υπεύθυνος.

5. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στην 
πραγματική ανάγκη και θα πρέπει ο ειδικός τεχνικός προ-
θετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων 
αποκατάστασης να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των 
υπηρεσιών, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελε-
σματικές και αποδοτικές, διατηρώντας παράλληλα την 
ποιότητα της φροντίδας και της υπηρεσίας υγείας.

6. Δεν πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που έχουν απο-
δειχθεί αναποτελεσματικές.

7. Η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων απέναντι 
στον πελάτη είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές 
ανάγκες προς όφελος του πελάτη.

8. Δεν παρέχει υπηρεσίες εκτός των προβλεπόμενων 
δικαιωμάτων του και του πεδίου εφαρμογής, το οποίο 
προσδιορίζεται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εξει-
δίκευση και την εμπειρία να ασκεί νόμιμα κατέχοντας 
άδεια ασκήσεως τεχνικού προθετικών και ορθωτικών 
κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να πληροί τα 
επαγγελματικά πρότυπα και να μην θέτει σε κανένα κίν-
δυνο το κοινό ή τον εαυτό του.

Κατά την κατασκευή και τη χρήση των παραπάνω ερ-
γαλείων απαιτείται:

Να διαθέτει επάρκεια επιστημονικών γνώσεων και 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Είναι σημαντικό να ανα-
γνωρίζει τα όρια των ιδιαίτερων ικανοτήτων του και 
τους περιορισμούς της ειδικότητάς του. Παρέχει εκεί-
νες τις υπηρεσίες και εφαρμόζει εκείνες τις τεχνικές για 

τις οποίες διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, λόγω των 
σπουδών, της εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης, ή της 
εμπειρίας του.

Άρθρο 7
Ο Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κατα-

σκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης δεν συζητά, 
περιπτώσεις ασθενών του σε κύκλους έξω επαγγελμα-
τικούς ή μη συγγενών επαγγελμάτων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να αποφεύγει 
οποιαδήποτε πράξη δημιουργεί δυσφήμηση για συνα-
δέλφους, υπόνοια έμμεσης διαφήμισης, προώθησης 
προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά οποιαδήποτε ενέρ-
γεια μπορεί να παραπλανήσει και να αποπροσανατολίσει 
τον δέκτη των υπηρεσιών υγείας.

Δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί ως μάρτυρας υπε-
ράσπισης ή κατηγορίας του ασθενή του.

Ο Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κατα-
σκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης δεν θα πρέπει 
να επηρεάζεται από πιθανές ευκαιρίες προώθησης της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ή από πιθανά οικο-
νομικά οφέλη κατά την παροχή θεραπευτικών υπηρεσι-
ών ακολουθώντας αντιδεοντολογικές επιλογές. Οφείλει 
να διατηρεί ακέραια την κρίση του και να μην επηρεάζε-
ται από υλικά ή οικονομικά ανταλλάγματα. Δεν προσελ-
κύει ασθενείς / πελάτες χρησιμοποιώντας «μεσάζοντες» 
ή και άλλα αθέμιτα και αναξιοπρεπή μέσα. Αποφεύγει 
να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο που αντικειμενικά 
προκαλεί εξαπάτηση της πελατείας του.

Άρθρο 8
Ο Ειδικός Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κατα-

σκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης οφείλει να 
διαφυλάσσει το απόρρητο σύμφωνα με τις ισχύουσες νο-
μοθετικές διατάξεις και να μην αφήνει καμιά ονομαστική 
πληροφορία να διαρρεύσει, παρά μόνο με την γραπτή 
συγκατάθεση του ασθενή που έχει αναλάβει ή όταν το 
απαιτεί το νόμος.

Οφείλει να διατηρεί αρχείο για κάθε ασθενή που έχει 
αναλάβει. Το αρχείο αυτό είναι σε ηλεκτρονική ή μη 
μορφή, και πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, το 
πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη δι-
εύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, 
καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται 
με την παροχή θεραπείας ή φροντίδας στον ασθενή. Οι 
πληροφορίες που χειρίζεται ο ειδικός τεχνικός προθε-
τικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων 
αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών 
υπηρεσιών του, θα πρέπει να είναι εμπιστευτικές, σύμ-
φωνα με την νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων.

Πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και 
την αυτονομία του πελάτη, εξασφαλίζοντας τη συμμετο-
χή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως προς τούτο 
θα πρέπει να λαμβάνεται η συγκατάθεση του πελάτη 
πριν την έναρξη της υπηρεσίας υγείας. Σε περιπτώσεις 
που ο πελάτης αδυνατεί να παράσχει τη συναίνεση τότε 
η απόκτηση συναίνεσης γίνεται από τον νόμιμο αντι-
πρόσωπο του. Η εξασφάλιση της συναίνεσης παρέχεται 
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ελεύθερα. Ο τεχνικός οφείλει να σέβεται το δικαίωμα των 
πελατών να ζητήσουν δεύτερη γνώμη και να αποσύρουν 
τη συναίνεση, σύμφωνα με τους όρους δέσμευσης των 
μερών για την παρασχεθείσα υπηρεσία υγείας.

Παρέχει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες στους 
πελάτες του, σχετικά με την ωφελιμότητα, την αποδοτι-
κότητα και το οικονομικό κόστος από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προσθέσεων, ορθωτικών και λοιπών μέσων 
αποκατάστασης, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες δε-
σμεύσεις και εγγυήσεις που απαιτούνται από τον πελάτη 
σχετικά με τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του 
αναφορικά με τη λήψη της υπηρεσίας υγείας.

Έχει καθήκον να λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη 
και μέτρο προστασίας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια 
των πελατών από τις παραχθείσες υπηρεσίες (κατασκευ-
ές προθέσεων και ορθωτικών μέσων), όπως μέσω της 
εφαρμογής ορθής κλινικής πρακτικής, τις ερευνητικές 
δοκιμές, την παροχή εγγυήσεων και την τήρηση των 
απαιτούμενων πρωτοκόλλων.

Οφείλει να διατηρεί και να μεριμνά για την ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας, διατηρώντας τον επαγγελματικό 
εξοπλισμό και μηχανήματα σε άριστη κατάσταση και γε-
νικά να συμμορφώνεται με τα πρότυπα, τις διαδικασίες, 
την άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου και τη σχετική 
νομοθεσία.

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

Άρθρο 9
Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης οφείλει να 
επιδεικνύει επαγγελματική συνείδηση και να διατηρεί 
καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, 
να συνεργάζεται με προθυμία και να σέβεται τη διαφορε-
τική άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα.

Οφείλει να είναι δίκαιος και να μην εκφράζεται με 
εμπάθεια για άλλους συναδέλφους. Σε καμιά περίπτω-
ση δεν πρέπει να επικρίνει ή να αποδοκιμάζει δημοσίως 
τους συναδέλφους του ούτε να υπαινίσσεται οποιαδήπο-
τε υπεροχή έναντι αυτών. Η συμπεριφορά αυτή δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρόνων 
άσκησης επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των συ-
ναδέλφων, τη διαφορά ιεραρχίας ή τίτλων σπουδών που 
έχουν μεταξύ τους.

Πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού προς τους συναδέλφους του και κατα-
στάσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να υπάρξει σύγκρουση 
των συμφερόντων τους.

Οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις αλληλοσεβασμού 
και εκτίμησης με τους συναδέλφους του και απαγορεύ-
εται κάθε δόλια ενέργεια που μπορεί να βλάψει τα συμ-
φέροντά τους.

Απαγορεύεται στον ειδικό τεχνικό προθετικών και ορ-
θωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης 
να επικρίνει ή να αποδοκιμάζει με οποιονδήποτε τρόπο 
το έργο των συναδέλφων του. Αν υποπέσουν στην αντί-
ληψή του πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφων του, οι 

οποίες εμφανώς βλάπτουν την υγεία του ασθενή ή αντί-
κεινται στην ηθική, αυτός υποχρεούται να το αναφέρει 
αμελλητί στον επαγγελματικό Σύλλογο και τις αρμόδιες 
αρχές.

Η επίλυση επαγγελματικών διαφορών πρέπει να γί-
νεται με απόπειρα συμβιβασμού. Σε καμιά περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο επαγγελματικές και επιστημονικές διαφορές.

Δεν επιτρέπεται στους ειδικούς τεχνικούς προθετικών 
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκα-
τάστασης, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρού, φαρμακοποι-
ού ή άλλου επαγγέλματος υγείας να διατηρούν ιατρεία, 
φαρμακεία, και άλλα αντιστοίχως, εκτός αν παύσουν την 
άσκηση του επαγγέλματός τους.

Η γνωστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του 
πρέπει να γίνει κατά τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο του 
επαγγέλματος και το ρόλο του στην κοινωνία.

Απαγορεύονται δυσμενείς κρίσεις για συναδέλφους 
δημοσίως, έστω και χωρίς να αναφέρονται ονόματα, οι 
οποίες φθείρουν το επάγγελμα στην κοινή συνείδηση.

Η εκτέλεση των εργασιών από τον τεχνικό γίνεται με 
την δέουσα προσοχή και επιμέλεια, αναδεικνύοντας την 
επαγγελματική επάρκεια, γνώση και δεξιότητες, ενερ-
γώντας με θετική επιρροή και στάση προς τους συνα-
δέλφους του, προάγοντας την άριστη και αποδεκτή 
επαγγελματική συμπεριφορά.

Ε. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Άρθρο 10
O ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης οφείλει να 
συνεργάζεται σε επιστημονικό επίπεδο με όλους τους 
ιατρούς αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων, ώστε να 
καθορίσουν την κατάλληλη πρόθεση ή ορθωτικό μέσο 
στον ασθενή.

Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-
σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης θα πρέπει 
να λαμβάνει ιατρική γνωμάτευση ή παραπεμπτικό από 
ιατρό, πριν από την παροχή οποιουδήποτε ειδικού προ-
σθετικής ή ορθωτικής κατασκευής σε έναν ασθενή. Ο τε-
χνικός θα πρέπει να συστήσει συγκεκριμένες προθέσεις 
και ορθωτικά μέσα, σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση 
και τις ανάγκες του ασθενή.

Σε περιπτώσεις αλλαγής της κατάστασης του ασθε-
νούς σε σχέση με την πρόθεση ή το ορθωτικό μέσο που 
έχει τοποθετηθεί, ο τεχνικός θα πρέπει να βεβαιώνει 
εάν ο ασθενής ανταποκρίνεται κατάλληλα στην πρό-
θεση ή στο ορθωτικό μέσο και να αναζητείται ιατρική 
επαναξιολόγηση και να προβαίνει στις κατάλληλες 
τροποποιήσεις. Ο τεχνικός μπορεί να επισκευάσει ή 
να προσαρμόσει προθέσεις ή ορθωτικά μέσα χωρίς 
να ειδοποιήσει το συνταγογραφούντα ιατρό. Ωστόσο, 
αυτές οι επισκευές ή οι προσαρμογές πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την αρχική διάγνωση και παραπομπή ή 
όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με την εξέλιξη 
της κατάστασης του ασθενούς.
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Οποιεσδήποτε επισκευές, προσαρμογές, τροποποιή-
σεις ή και αντικαταστάσεις που ουσιαστικά μεταβάλλουν 
πλήρως την αρχική συνταγή πρέπει να είναι εξουσιο-
δοτημένες από τον ιατρό ή τον κατάλληλα εγκεκριμένο 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και με τεκμηρίωση 
βάσει του κλινικού ιστορικού ασθενούς.

Άρθρο 11
Η εμπιστευτικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των ειδικών τεχνι-
κών προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών 
μέσων αποκατάστασης και των ασθενών - πελατών τους, 
των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας που συνεργά-
ζονται και θα πρέπει να τηρείται αυστηρή επαγγελματική 
εχεμύθεια.

Κάθε ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κα-
τασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης οφείλει να 
συνεργάζεται αρμονικά με τους επιστήμονες των άλλων 
ειδικοτήτων προκειμένου για την από κοινού καλύτερη 
αντιμετώπιση του ασθενή που έχουν αναλάβει.

Δεν υπεισέρχεται στο έργο και στη δικαιοδοσία συγ-
γενών επαγγελμάτων από υπέρβαση άσκησης του δικού 
του επαγγέλματος. Ειδικότερα, οφείλει να μην αναλαμ-
βάνει να κάνει διάγνωση ή να καθορίσει θεραπευτική 
αγωγή ή να προσφέρει υπηρεσία ή συμβουλές για προ-
βλήματα ή συμπτώματα που βρίσκονται έξω από τα ανα-
γνωρισμένα όρια του επιστημονικού του αντικειμένου.

Οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις με ιατρούς, νοση-
λευτές και το λοιπό προσωπικό υγείας, παραμερίζοντας 
κάθε διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και 
την εύρυθμη λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών.

Οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με 
τους άλλους επαγγελματίες υγείας, διατηρώντας την επι-
στημονική του αυτοτέλεια και την ιδιότητα του.

ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.

Άρθρο 12
Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης κατά την 
εκτέλεση των πράξεων που απορρέουν από την βεβαί-
ωση άσκησης επαγγέλματός του, τηρεί το επαγγελμα-
τικό απόρρητο. Πληροφορίες παρέχονται μόνο στους 
ενδιαφερόμενους ή στους γονείς και κηδεμόνες, εφόσον 
πρόκειται για ανήλικα άτομα.

Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-
σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης που αναλαμ-
βάνει εργασία σε κάποιον φορέα, ενημερώνει ευθύς εξ 
αρχής τον εργοδότη του για τους περιορισμούς και τις 
υποχρεώσεις που του υπαγορεύει η δεοντολογία του.

Εργαστήριο ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθω-
τικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, 
το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ-
ουσα νομοθεσία, δύναται να διατηρεί ο τεχνικός που 
κατέχει βεβαίωση / άδεια άσκησης επαγγέλματος και 
υποχρεούται να την αναρτήσει σε εμφανές σημείο του 
εργαστηρίου.

Αυτονόητο είναι η παρουσίαση των τίτλων σπουδών 
καθώς και η αναγραφή τους σε πινακίδες και άλλα έντυ-
πα, πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα προς την πραγ-
ματικότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον 
παρόντα κώδικα.

Δεν επιτρέπεται σε ειδικούς τεχνικούς προθετικών 
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκα-
τάστασης, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρού, φαρμακοποι-
ού ή άλλου επαγγέλματος υγείας να διατηρούν ιατρεία, 
φαρμακεία, και άλλα αντιστοίχως, εκτός αν παύσουν την 
άσκηση του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού προ-
θετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων 
αποκατάστασης.

Η γνωστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του ει-
δικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών 
και λοιπών μέσων αποκατάστασης πρέπει να γίνει κατά 
τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο του επαγγέλματος και 
το ρόλο του στην κοινωνία.

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, κ.α.).

Άρθρο 13
Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης οφείλει να 
παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να συνδράμει τις 
δημόσιες αρχές στο έργο τους για την προαγωγή της δη-
μόσιας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης 
και τις κείμενες διατάξεις.

Οφείλει να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και κανονι-
σμούς που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του.

Η. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

Άρθρο 14
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια δι-

αφήμιση (Μ.Μ.Ε., ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τοιχοκόλληση, διανομή έντυπου 
υλικού, κ.λπ.) του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορ-
θωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης 
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 δια-
φημιστικό σκοπό ή για επαγγελματική επικράτηση.

Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-
σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης 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 ασθενών του.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων 
που δεν έχουν αποκτηθεί ή αναγνωρισθεί νομότυπα.

Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-
σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης οφείλει να 
απέχει από κάθε πράξη που μπορεί να προκαλέσει αθέμι-
το ανταγωνισμό προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο 
συνεταιρισμό μ’ αυτούς ή με άλλα πρόσωπα.
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Δεν χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που δεν έχει 
επικυρώσει η επιστημονική κοινότητα και δεν υπόσχεται 
στους ασθενείς - πελάτες, για λόγους προσωπικής πελα-
τείας και διαφήμισης, αποτελέσματα που επιστημονικά 
δεν είναι αποδεδειγμένα, παρουσιάζοντας αυτά ως προ-
σωπικές του καινοτομικές παρεμβάσεις.

Δεν επιτρέπεται η διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης 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.

Αθέμιτη, ως προς την διαφήμιση, συμπεριφορά θεω-
ρείται όταν περιλαμβάνονται δηλώσεις: α) υποσχέσεις 
περί πλήρους αποκατάστασης σε ορισμένο χρονικό δι-
άστημα, β) υπεράσπιση των μεθόδων που χρησιμοποιεί 
ως οι πλέον αποτελεσματικές.

Γίνεται διάκριση μεταξύ της ενημέρωσης και της δια-
φήμισης. Η ενημέρωση έχει τα στοιχεία της ευαισθητο-
ποίησης. Παρέχει γενικές ή ειδικές επιστημονικές πλη-
ροφορίες και δεν αποσκοπεί ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
στο κέρδος ή στην προσέλκυση πελατείας.

Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Άρθρο 15
Οι ειδικοί τεχνικοί προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης μπορούν να 
διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία αναφέ-
ρονται ιδίως τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.

Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο ειδι-
κός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών 
και λοιπών μέσων αποκατάστασης για την ιστοσελί-
δα 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 ανα-
φέρει 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 με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και 
τους ασφαλιστικούς φορείς.

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.

Ι. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Άρθρο 16
Ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα-

σκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης παρέχει τις 
υπηρεσίες του με αμοιβή χωρίς να έχει το δικαίωμα να 
υποτιμά την αξία τους και να διαδίδει με οποιοδήποτε 

τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή κατώ-
τερη από αυτή που ορίζεται από τον νόμο.

Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει την δια-
φήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο ειδικός τεχνικός 
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών 
μέσων αποκατάστασης μπορεί να παρέχει τις υπηρε-
σίες του δωρεάν ή με τίμημα κατώτερο από το ισχύον 
προς αποδεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδυνάτους 
ασθενείς.

Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τι-
μών εκ μέρους του, θεωρείται ως πράξη αθέμιτου αντα-
γωνισμού και ελλείψεως σεβασμού προς την αξιοπρέ-
πεια του επαγγέλματος και τα πραγματικά συμφέροντα 
της κοινωνίας.

Πρέπει να χειρίζεται με λεπτομέρεια, διακριτικότητα 
και μετριοπάθεια τα ζητήματα αμοιβής, απέχοντας από 
κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η οποία μπορεί να δικαιολο-
γήσει μομφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή αισχρο-
κέρδεια.

Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του, εκχώ-
ρηση μέρους της, ή παροχή ποσοστών προς γιατρούς 
ή άλλους μεσάζοντες για την αύξηση της πελατείας του.

Άρθρο 17
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφί-

εται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελμα-
τική συνείδηση των ειδικών τεχνικών προθετικών και ορ-
θωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης 
και αποτελεί υποχρέωση των μελών του επαγγελματικού 
Συλλόγου τους, καθώς και του εκάστοτε ειδικού τεχνικού 
που δραστηριοποιείται με τον οιονδήποτε τρόπο ανά 
τη χώρα, ο οποίος κατέχει βεβαίωση άσκησης επαγγέλ-
ματος.

Η τήρηση των ανωτέρω εποπτεύεται και ελέγχεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που 
κατάρτισε τον Κώδικα Δεοντολογίας Ειδικού Τεχνικού 
Προθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών και Λοιπών 
Ειδών Αποκατάστασης.

Άρθρο 18
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 3572 (3)
Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικού - Οπτομέτρη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 971/1979 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
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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 Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄),

ε. του άρθρου 76 και του άρθρου 92 του κεφ. Δεύτερου 
«Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών 
και Οπτομετρών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση 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)Οδοντοτε-
χνικής, γ)Εργοθεραπείας, δ)Δημόσιας Υγείας, ε)Οπτικής, 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τε-
χνολογικών 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΄).

θ. Της με αριθμ. 11α/οικ./59426/14.08.2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα: 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (578 ΥΟΔΔ).

2. Την αριθμ. Α1ε/Γ.Π. οικ. 523/9.1.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 
τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγεί-
ας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 7 Β΄).

3. Την αριθμ. 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 Πανελ-
λήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

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 δικαιώ-
ματά 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 επιστή-
μη 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 προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο Οπτικός - Οπτομέτρης όταν ασκεί την επαγγελματι-
κή 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 επι-
στημονικά δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντο-
λογίας, 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 ανα-
γκών του ανθρώπου.

Με βάση το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και με απο-
κλειστικό 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 αυ-
τοτέλεια.

Άρθρο 3
Ο Οπτικός - Οπτομέτρης οφείλει να ενεργεί καθετί ανα-

γκαίο 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 αντιποίη-
σης 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 από-

λυτο 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 βού-
ληση 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 οφθαλ-
μιάτρου στα πλαίσια των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελματικών του δικαιωμάτων.
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Δεν επιτρέπεται στον Οπτικό - Οπτομέτρη να παρου-
σιασθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας του 
πελάτη του.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να αποφεύγει 
οποιαδήποτε πράξη δημιουργεί δυσφήμιση για συνα-
δέλφους, υπόνοια έμμεσης διαφήμισης, προώθησης 
προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά οποιαδήποτε ενέρ-
γεια μπορεί να παραπλανήσει και να αποπροσανατολίσει 
τον δέκτη των υπηρεσιών υγείας.

Ο Οπτικός - Οπτομέτρης, ανεξάρτητα από τα προσω-
πικά του αισθήματα, οφείλει να παρέχει προς όλους τους 
πελάτες του την ίδια φροντίδα, επιμέλεια, αφοσίωση, 
ανεξάρτητα από θρησκευτικές, ιδεολογικές τοποθετή-
σεις, 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 επι-
σκέπτη - 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 επισκέ-
πτη - 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.

Για τον σκοπό αυτόν ο οπτικός οφείλει να ενημερώνε-
ται 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 δυνατότη-
τες 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 συνα-
δέλφους του, αποφεύγοντας κάθε δόλια και βλαπτική 
ενέργεια.

Απαγορεύεται να επικρίνει ή ν΄ αποδοκιμάζει με 
οποιονδήποτε τρόπο το έργο των συναδέλφων του. Απα-
γορεύεται να δίνει προσοχή σε κακολογίες κι επικρίσεις 
σε βάρος συναδέλφου του.

Αν υποπέσουν στην αντίληψή του, πράξεις ή συμπε-
ριφορές ή πρακτικές που βλάπτουν την υγεία επισκε-

πτών - πελατών ή αντίκειται στην ηθική, οφείλει να το 
αναφέρει στον επαγγελματικό Σύλλογο καθώς στις αρ-
μόδιες 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 περίπτω-
ση 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 επαγγελματί-
ες υγείας που συνεργάζεται, ιδιαίτερα με τους ιατρούς 
ειδικότητας Οφθαλμολογίας και οφείλει να εκτελεί τις 
πράξεις που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες σύμφω-
να 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.

Ε. ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ - 
ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.

Άρθρο 7
Ο Οπτικός - Οπτομέτρης κατά την άσκηση των πράξε-

ων που απορρέουν από το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, 
τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

Όταν αναλαμβάνει εργασία σε κάποιον φορέα, ενη-
μερώνει ευθύς εξαρχής τον εργοδότη του για τους πε-
ριορισμούς και τις υποχρεώσεις που του υπαγορεύει η 
δεοντολογία του.

Στην περίπτωση που φορέας του αναθέτει τη διεξαγω-
γή 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 υλι-
κού και γ. οι λοιποί όροι συνεργασίας.

Απαγορεύεται στον Οπτικό - Οπτομέτρη που διαθέ-
τει κατάστημα ή μόνιμη εργασιακή σχέση να ασκεί το 
επάγγελμά του κατά τρόπο πλανόδιο από τόπο σε τόπο.

Κατάστημα Οπτικού - Οπτομέτρη, που λειτουργεί σύμ-
φωνα 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 
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βεβαίωση / άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτω-
ση που διατίθενται οπτικά και συναφή προς την όραση 
είδη από καταστήματα μη οπτικών ειδών υποχρεωτικά 
επιστημονικά υπεύθυνος είναι οπτικός που κατέχει βε-
βαίωση / άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Οπτικός - Οπτομέτρης που διατηρεί κατάστημα ή 
ο ιδιώτης που απασχολεί επιστημονικά υπεύθυνο Οπτι-
κό - 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 σπου-
δών 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 ανά-
λογο προς το επίπεδο του επαγγέλματος και το ρόλο 
του στην κοινωνία.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣ-
ΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, κ.α.).

Άρθρο 8
Ο Οπτικός - Οπτομέτρης οφείλει να παρέχει τις απα-

ραίτητες υπηρεσίες και να συνδράμει τις δημόσιες αρχές 
στο έργο τους για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης της Οπτομε-
τρίας 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 - Οπτο-

μέτρη, που μπορεί να παρασύρει το κοινό σε λάθος επι-
λογές 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 δι-
αφήμιση (Μ.Μ.Ε., ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, τοιχοκόλληση, διανομή έντυπου 
υλικού, κ.λπ.) του Οπτικού - Οπτομέτρη ή η δημόσια ανα-
φορά του ονόματός του με σκοπό τη διαφήμιση είτε απ’ 
αυτόν είτε από τρίτο πρόσωπο καθ’ υπόδειξή του.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ανακοινώσεων για δια-
φημιστικό σκοπό ή για επαγγελματική επικράτηση.

Ο Οπτικός - Οπτομέτρης οφείλει να απέχει από κάθε 
ενέργεια και να προσλαμβάνει κάθε πράξη η οποία μπο-
ρεί να δημιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει σε αγυρ-
τεία, 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 Ενημέρω-
σης 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 ΔΙ-
ΑΔΙΚΤΥΟ.

Άρθρο 10
Οι Οπτικοί - Οπτομέτρες μπορούν να διατηρούν ιστο-

σελίδα στο διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα 
οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.

Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο οπτι-
κός για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύ-
θυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του 
ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα πρέ-
πει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρω-
σης. Πρέπει επίσης, να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τις συμβάσεις ή τη - με οποιανδήποτε τρό-
πο - συνεργασία του Οπτικού - Οπτομέτρη με Φορείς 
του Δημοσίου.

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 αντα-
γωνισμό να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, ή με το μι-
κρότερο τίμημα χωρίς να έχει το δικαίωμα να υποτιμά την 
αξία τους, προς αποδεδειγμένα άτομα άπορα ή οικονομι-
κά 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 
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κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η οποία μπορεί να δικαιολο-
γήσει μομφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή αισχρο-
κέρδεια.

Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του Οπτι-
κού - Οπτομέτρη, εκχώρηση μέρους ή παροχή ποσο-
στών προς γιατρούς ή άλλους μεσάζοντες για την αύ-
ξηση 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 κα-
τώτερη από αυτή που ορίζεται από τον νόμο.

Άρθρο 12
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφί-

εται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελμα-
τική 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 επαγγέλ-
ματος οπτικού.

Η τήρηση των ανωτέρω εποπτεύεται και ελέγχεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που 
κατάρτισε τον Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικών - Οπτο-
μετρών.

Άρθρο 13

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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