
Σύλλογος Οπτικών & Οπτομετρών Νομού Αττικής & Νοτίου Ελλάδος 

Επαγγελματικό Σωματείο  - Έτος Ίδρυσης: 1989 

Διεύθυνση: Μαυροκορδάτου 6, Αθήνα, τηλ. 2103300595, 

E-mail: info@soonane.gr, www.soonane.gr 

 
 

Αθήνα 27 Μαΐου 2014 

Προς: Δ.Σ. ΠΕΟΟ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ο σύλλογός μας πάντα επιθυμούσε, και δεν έχει αλλάξει ποτέ, την κοινή μεταξύ μας δράση 

προς επίτευξη στόχων που από κοινού θέλουμε, ως θιασώτες της βελτίωσης των συνθηκών του 

κλάδου μας.  

Είναι κοινός τόπος, εικάζουμε,  πως δε θα μας απασχολούσε η δραστηριοποίηση σε χαλεπούς 

καιρούς στα κοινά για όλους μας προβλήματα αν δεν ήμασταν διατεθειμένοι για αγώνα για το 

καλύτερο. Είμαστε, δε, σίγουροι πως κι εσείς επιθυμείτε το ίδιο, το καλύτερο για τον κλάδο μας. 

 Ένα από τα θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε είναι μία από κοινού προσπάθεια καμπάνιας 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα γυαλιά ηλίου, την οποία θέλαμε να διοργανώσουμε. 

Προσφάτως, ευχάριστα πληροφορηθήκαμε της δικής σας πρωτοβουλίας για συνέντευξη τύπου. 

Απαντώντας με πράξεις για τις προθέσεις μας για από κοινού δράση θα συμπράξουμε 

οικονομικά στην προσπάθειά σας που πιστεύουμε πως είναι για το καλό του κλάδου.  

Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, θα θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως να δράσουμε 

από κοινού για θέματα όπως τα κάτωθι: 

1. Από κοινού δράση – πρωτοβουλία για πληρωμή των οφειλόμενων ποσών στους 

συναδέλφους. 

2. Δημιουργία κοινωνικού δικτύου για τους πραγματικά απόρους για τον τομέα που μας 

αφορά, τα οπτικά. 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα οπτικά εν 

γένει, γυαλιά ηλίου, οράσεως, φθηνά γυαλιά φαρμακείων, κτλ. 

 

Είναι πεποίθησή μας πως η αρχαιότερη και μεγαλύτερη πρωτοβάθμια οργάνωση του κλάδου 

μας θα χαιρετίσει τη διάθεσή μας για από κοινού προσπάθειες σε φλέγοντα για τον κλάδο μας 

ζητήματα, θέματα που θα χαρούμε να τεθούν κι από την πλευρά σας.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να μας υποδείξετε τον τρόπο αλλά και το χρόνο 

συνεννόησής μας. 

Μετά τιμής, 

Για το Δ.Σ. ΣΟΟΝΑΝΕ 

Τσικαλάς Στυλιανός   Γαρεφαλάκης Γεώργιος 

Πρόεδρος    Γεν. Γραμματέας 

 


