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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η ΠΕΟΟ  προχωράει στη σύνταξη μητρώου οπτικών καταστημάτων, την 
οποία επικροτούμε για την ανάληψη της εν λόγω πρωτοβουλίας. Σκοπός μάλιστα είναι η χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου που έχει και νομικά θεσπιστεί για την πάταξη της παρανομίας στο χώρο των οπτικών. 

Ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετήσει η κατάρτιση του μητρώου αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του 
ΣΟΟΕ, πράγμα που μας φέρνει απόλυτα σύμφωνους με τους συναδέλφους για την κατάρτιση του μητρώου. 
Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με το διοικητικό επιτελείο της ΠΕΟΟ σχετικά με το 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

Παρόλα αυτά, και στο πνεύμα της συνεργασίας που έχουμε με κόπο τα τελευταία δύο χρόνια αναπτύξει, δεν 
μπορούμε παρά να διαφωνήσουμε με τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου εργαλείου. Πρώτα από όλα, 
παρά τα πολλά χρόνια της ψήφισης του νόμου, το μικρό περιθώριο που δίνεται στους οπτικούς να ενταχθούν στο 
μητρώο είναι ένα εύλογο εμπόδιο, ειδικά σε μεγαλύτερα μέλη της κοινότητας των οπτικών που δε χειρίζονται με 
ευκολία το διαδίκτυο. 

Επίσης, θεωρούμε πως η παράδοση του μητρώου στο υπουργείο και κατ’ επέκταση στον ΕΟΠΥΥ αποτελεί την 
τελευταία απαίτηση του κράτους προκειμένου να πάψει να πληρώνει τον ασφαλισμένο και να απαιτήσει ατομικές 
συμβάσεις με τα καταστήματα, προκειμένου τελικά να μην μας πληρώνει, όπως έκανε στο παρελθόν και τώρα 
ακόμη με δεκάδες προμηθευτές του δημοσίου. 

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι όντως πρέπει να καταρτιστεί ΑΜΕΣΑ το μητρώο, από τον κάθε σύλλογο ξεχωριστά και μία 
διασυλλογική ομάδα να φροντίζει για τη διασταύρωσή του τόσο με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για τους έλεγχους 
των τίτλων σπουδών, όσο και με τις κατά τόπους νομαρχίες για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων με ετήσια 
επικαιροποίηση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκλείεται η χρήση σε πανελλαδικό επίπεδο του ίδιου πτυχίου για τη 
λειτουργία ενός οπτικού καταστήματος. 

Προχωρώντας τη σκέψη μας περαιτέρω, μπορούμε να προτείνουμε στο υπουργείο ο κάθε σύλλογος να λειτουργεί 
ως φορέας που θα αναλαμβάνει να εκδίδει τις άδειες λειτουργίας καταστήματος οπτικών, για όποιο οπτικό το 
επιθυμεί, συλλέγοντας τα απαραίτητα έγγραφα και δίνοντας την ανάλογη πιστοποίηση με τη συνεργασία της 
αρμόδιας περιφερειακής δομής.  

Τέλος, οι ίδιοι οι σύλλογοι, ως φύλακες του επαγγέλματος από το ίδιο το καταστατικό τους, θα καλούνται να 
πιστοποιούν τη νομιμότητα ενός καταστήματος απέναντι σε οποιοδήποτε φορέα, πχ ΕΟΠΥΥ, αποδίδοντας τον 
μοναδικό αριθμό μητρώου στο κάθε κατάστημα ηλεκτρονικά, διατηρώντας το μητρώο στα χέρια μας και όχι 
παραδίδοντάς το σε τρίτους. 

Έχουμε ήδη κανονίσει συνάντηση με τους συναδέλφους από την ΠΕΟΟ για να καταθέσουμε και από κοντά τις 
απόψεις μας σχετικά με το μητρώο και να προχωρήσουμε στη σύνταξη κοινής διασυλλογικής δράσης και με τους 
άλλους συλλόγους. Ο νόμος έχει αρκετά θετικά σημεία, νομίζουμε όμως πως αφού ορίζει ένα πρωτοβάθμιο 
σύλλογο ως διαχειριστή του μητρώου αδικεί κατάφωρα τόσο τα μέλη των υπολοίπων συλλόγων όσο και τα 
ανεξάρτητα οπτικά καταστήματα.  

Είμαστε σίγουροι πως αφού αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες είμαστε πολύ κοντά σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Για το ΣΟΟΕ , το ΔΣ 


