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Για άλλη μία φορά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρότατα προβλήματα που 
δημιουργεί στην δημόσια υγεία η μη εξαίρεση του κλάδου μας, όπως σωστά έγινε με τον κλάδο τον 
φαρμακοποιών από  τον Ν. 3919/2011 άρθρο 2 παρ.ΣΤ΄ όπου προβλέπεται η κατάργηση όλων 
απαιτούμενων αδειών για την ίδρυση και λειτουργία Οπτικών καταστημάτων.
Θα πρέπει παράλληλα να σημειώσουμε ότι με τον Ν. 3661/2008 έχει ανοίξει πλήρως το 
επάγγελμα του Οπτικού ελευθερώνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο. 
Δηλαδή οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μπορεί να ανοίξει οπτικό κατάστημα με μόνη 
προϋπόθεση την ασφαλή για τον καταναλωτή εγκατάσταση και την φυσική παρουσία του 
πτυχιούχου Οπτικού.
Η Ένωση μας είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου Οπτικής και Οπτομετρίας (ECOO) 
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτικής και Οπτομετρίας (EAOO). Στόχοι των πάρα πάνω 
Ευρωπαϊκών οργανώσεων είναι η ενοποίηση του επαγγέλματος σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου 
όχι μόνο δεν διαφωνούμε στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας αλλά χρόνια τώρα 
αγωνιζόμαστε για αυτό. 
Δυστυχώς παρ' όλες τις προσπάθειές μας δεν έγιναν δεκτές οι απόψεις μας για την διαμόρφωση 
ενός νομοθετικού πλαισίου του επαγγέλματος μας εναρμονισμένου με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Αντίθετα χωρίς καν συζήτηση έμειναν οι γενικές διατάξεις του Ν. 3919/2011 χωρίς τις απαραίτητες 
διαφοροποιήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Έτσι αντί να αναβαθμιστεί η Ένωση μας σε ΝΠΔΔ και να αναλάβει την έκδοση των αδειών -  η 
βεβαιώσεων ασφαλούς λειτουργίας αν θέλετε - των Οπτικών καταστημάτων, αντί να δίδεται η 
άδεια άσκησης επαγγέλματος - η αν θέλετε η βεβαίωση ικανοτήτων – απευθείας από το 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και την επαγγελματική οργάνωση, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες,  βλέπουμε να βγαίνουν αποφάσεις η εγκύκλιοι (Υ3β/Γ.Π./οικ.120760-
4/11/11)σε υλοποίηση του Ν.3919/2011, από το Υπουργείο οι οποίες καταργούν κάθε έλεγχο με 
αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε να μπορεί να παρέχει Οπτικές υπηρεσίες βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο 
την Δημόσια Υγεία επιστρέφοντας στην προ του 1958 κατάσταση όπου δεν υπήρχε θεσμοθετημένο 
επάγγελμα  και καταργώντας επι της ουσίας τα δύο ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ Αθήνας 
και ΑΤΕΙ Πάτρας).
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Πριν λίγες ημέρες η Ένωση μας διοργάνωσε με επιτυχία την Πανευρωπαϊκή Γενική Συνέλευση της 
(ECOO) στην χώρα μας με την συμμετοχή 75 αντιπροσώπων από 20 Ευρωπαϊκές χώρες. Στα 
πλαίσια των εργασιών της οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας εξέφρασαν την έκπληξή τους για την 
κατάργηση των προστατευτικών για την δημόσια υγεία διατάξεων που έγιναν με τον Ν. 3919/2011 
η εφαρμογή των οποίων στο επάγγελμά μας απομακρύνει την εναρμόνιση μας με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 
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Η Ένωση μας προτείνει να προχωρήσετε άμεσα σε τομές στην νομοθεσία του επαγγέλματος που 
καταργούν την γραφειοκρατία και εκσυγχρονίζουν την χώρα μας.
Άμεσα με Νομοθετική ρύθμιση να εξαιρεθεί του επάγγελμα του Οπτικού απο την διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. ΣΤ' του Ν.3919/2011 και να ξεκινήσουμε την αναβάθμιση της Ένωσης (ΠΕΟΟ) 
σε ΝΠΔΔ  με παράλληλη αναγνώριση του επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών-
Οπτομετρών όπως συμβαίνει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό θα 
αναβαθμίσει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οφθαλμολογικής περίθαλψης 
των Ελλήνων πολιτών στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα.
Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 14 παρ.5 του 



3661/2008, της κατ' αποκλειστικότητας διάθεσης των Οπτικών ειδών από τις εξειδικευμένες 
εγκαταστάσεις των Οπτικών καταστημάτων, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.
Για όλα αυτά αλλά και για περισσότερες λεπτομέρειες είμαστε στην διάθεσή σας.


