ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28.11.2018
Κύριοι του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ,
εν
σχέσει
µε
την
τελευταία
υπ’
αριθµ.
1550
απόφασή
σας,
επισηµαίνουµε
τα
εξής:
Σας έχουµε τονίσει επανειληµµένως, ότι ο πανικός και η εµµονή είναι κακοί σύµβουλοι. Παρά ταύτα εµµένετε πεισµατικά
σχεδόν να ακολουθείτε αδιέξοδη πορεία. Δυστυχώς σε αυτή είσθε µόνοι σας. Δεν θα παρακολουθήσουµε τις αναλήθειες και
τις απειλές, πολλώ δε µάλλον δεν θα υποκύψουµε σε εκβιασµούς.
Υπενθυµίζουµε και πάλι την παράγραφο του άρθρου 55 του ΕΚΠΥ, την οποία τεχνηέντως αποσιωπάτε: «..Τα γυαλιά και οι
φακοί αποζηµιώνονται είτε σε συµβεβληµένους παρόχους οπτικών ειδών, είτε στους δικαιούχους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
από τον Οργανισµό..». Παρά ταύτα είναι καλό και το αναγνωρίζουµε, ότι επιτέλους αναγνώσατε έστω το νόµο. Επίσης είναι
µια πρόοδος ότι αποδέχεσθε ότι δεν υπάρχουν οπτικοί που να καλύπτουν την ανάγκη, ούτε συµβεβληµένοι, ούτε έχοντας
ζητήσει να λάβουν κλειδάριθµο. Μετά δε την πρόσκληση που σας απευθύναµε θα εκδώσετε εγκύκλιο µε οδηγία σε όλες τις
ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ να παραλαµβάνουν αιτήµατα ασφαλισµένων για την πληρωµή της δαπάνης µε τις εκδοθείσες βεβαιώσεις,
όπως άλλωστε έχετε υποχρέωση.
Αποµένει να κατανοήσετε, ότι τα οπτικά καταστήµατα και οι οπτικοί-οπτοµέτρες δεν τελούν σε εργασιακή σχέση εξάρτησης
ή άλλη µε τον Οργανισµό. Οι θέσεις µας για να διαθέσουµε τα εµπορεύµατά µας και τις υπηρεσίες µας, είναι γνωστές από τις
προηγούµενες ανακοινώσεις µας. Σε καµία περίπτωση δεν αποδεχόµαστε βλαπτικούς και καταστροφικούς όρους
αποδεχόµενοι τις έωλες οικονοµικές σας «εκτιµήσεις». Η επαγγελµατική µας ελευθερία και η προσπάθεια για αξιοπρεπή
διαβίωση αποτελούν αναφαίρετα δικαιώµατά µας.
Η τακτική να διχάζετε την κοινωνία και να φέρετε τους ασφαλισµένους απέναντι στους οπτικούς-οπτοµέτρες είναι
µεθοδευµένη, αντίθετη στα χρηστά ήθη και στους κανόνες της χρηστής διοίκησης και αποδεικνύεται αλυσιτελής. Ο ΕΟΠΥΥ
ευθύνεται και υποχρεούται να παρέχει οπτικά είδη στους ασφαλισµένους σύµφωνα µε το νόµο. Οι κανόνες της χρηστής
διοίκησης επιβάλλουν πριν την αλλαγή της διαδικασίας αποζηµιώσεως να έχετε µεριµνήσει να εξασφαλισθούν οι
προϋποθέσεις οµαλής λειτουργίας, πράγµα που δεν πράξατε.
Επειδή µάλιστα στοχοποιείτε απαράδεκτα την Πανελλήνια Ένωση Οπτικών – Οπτοµετρών σας τονίζουµε ότι η Ένωση
λειτουργεί σύµφωνα µε το καταστατικό της και τις αποφάσεις της Γενικής της Συνέλευσης. Αποτελεί µάλιστα τίτλο τιµής
και αναγνώριση των προσπαθειών µας ότι πιστοί στους καταστατικούς µας σκοπούς πρωτοστατούµε στον αγώνα για την
διασφάλιση των συµφερόντων του κλάδου και την δηµόσια υγεία. Σας πληροφορούµε δε, ότι τους οπτικούς οπτοµέτρες –κι
όχι µόνο τα µέλη µας-δεν τους αγγίζουν τα σαθρά προσβλητικά σας συµπεράσµατα ότι δήθεν δεν έχουν κρίση, άποψη και
ελεύθερη βούληση.
Τέλος επισηµαίνεται, ότι µας χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι θα απευθυνθείτε έστω και τώρα στο Νοµικό Τµήµα του Οργανισµού.
Αν δε το είχατε πράξει ενωρίτερα θα είχατε ίσως προλάβει αστοχίες, θα είχατε προστατεύσει τον Οργανισµό και θα
τηρούσατε τις υποχρεώσεις σας προς τους ασφαλισµένους. Ζήτηµα βεβαίως και πάλι γεννάται από το γεγονός ότι προφανώς
–ως προκύπτει από την διατύπωση της ίδιας της απόφασής σας- προσπαθείτε να προκαταλάβετε το σχετικό πόρισµα
καταλήγοντας ότι δήθεν αρνούµαστε «..την παροχή της υπηρεσίας κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας», θέση που
ούτως ή άλλως πάσχει και πραγµατικά και νοµικά.
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