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Η διαμάχη των πρακτόρων του ΟΠΑΠ με την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τον
Οργανισμό, κορυφώνεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο νομό Καρδίτσας.

Την προσεχή Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 31 πράκτορες του νομού Καρδίτσας θα υποχρεωθούν
να κλείσουν τα καταστήματά τους τους, αφού τόσο αυτοί όσο και άλλοι 574 συνάδελφοί
τους, σε όλη την Ελλάδα, αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση, που τους προτάθηκε,
αφού καταγγέλθηκε πρώτα εκείνη του 2009.

Η εταιρεία εδώ και ένα χρόνο έστειλε εξώδικα σε όσους δεν θέλησαν να υπογράψουν τη νέα
σύμβαση και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου καθώς ενημερώθηκαν ότι την
προαναφερόμενη ημερομηνία θα αφαιρεθούν τα μηχανήματα.

Στην Καρδίτσα η μεγάλη πλειοψηφία των πρακτόρων δεν θέλησε να ενταχθεί στο
συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο αλλάζει την προμήθεια των παιχνιδιών, περιορίζει, όπως
τονίζουν, σημαντικά τα έσοδα και στην ουσία καθιστά ασύμφορη, στην οικονομική συγκυρία
που βρισκόμαστε, την συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων.

Θετικά απέναντι στη νέα σύμβαση που πρότεινε η εταιρεία που διαχειρίζεται τον ΟΠΑΠ
στάθηκαν 15 πρακτορεία, σχεδόν μοιρασμένα σε Καρδίτσα και περιφέρεια, τα οποία και θα
συνεχίσουν να λειτουργούν και από την 1η Μαρτίου, με νέο καθεστώς.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη του κλεισίματος δεν είναι κάποιο είδος
απειλής αλλά πραγματικότητα καθώς σε άλλες περιοχές της χώρας, που τα εξώδικα
πήγανε νωρίτερα και συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος, ήδη έγιναν ενέργειες και τα
πρακτορεία έκλεισαν.
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Βεβαίως και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν, οι πράκτορες τόσο πανελλαδικά όσο και στην
Καρδίτσα δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ξεκινώντας από εδώ να πούμε πως χθες
Παρασκευή εκδικάσθηκε αίτημα 10 περίπου πρακτορείων για προσωρινά ασφαλιστικά
μέτρα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν με το τωρινό καθεστώς, μέχρι την
εκδίκαση των κύριων ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση θα βγει την Δευτέρα και αν είναι
θετική για τους πράκτορες, τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν θα κλείσουν.

Οι υπόλοιποι διεκδικούν μέσω νομικών οδών την δικαίωση τους προκειμένου να
αποζημιωθούν από την εταιρεία, επικαλούμενοι ότι η τελευταία καταχράται δεσπόζουσα
θέση καθώς έχει το μονοπώλιο στο συγκεκριμένο τομέα μέχρι το 2030.

Το βασικό ζητούμενο από την πλευρά όλων των πρακτόρων είναι η ακύρωση της
καταγγελίας της σύμβασης που έγινε από την εταιρεία, κάτι που αν επιτευχθεί
δρομολογούνται εξελίξεις υπέρ τους σε πολλούς τομείς.

Κομβικό σημείο αποτελεί και η προσφυγή στο ΣτΕ, επτά σωματείων πρακτόρων απ’ όλη την
Ελλάδα, προκειμένου να κριθεί αντισυνταγματικός ο νέος κανονισμός ρύθμισης των
παιγνίων που εξέδωσε η επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου και πάνω στον οποίο βασίστηκε
ο ΟΠΑΠ για τις νέες συμβάσεις. Επ’ αυτού αναμένεται απόφαση που επίσης μπορεί να
δρομολογήσει εξελίξεις.

Τονίζουμε ότι οι πράκτορες υποστηρίζουν πως συμβάσεις που είχαν υπογράψει το 2009 με
τον κρατικό ΟΠΑΠ είχαν ισχύ μέχρι το 2030 και αυτό είναι που ζητάνε να συνεχίσει να
ισχύει χωρίς διαφοροποιήσεις.

Μάλιστα σε μία ανακοίνωσή τους οι επί χρόνια Καρδιτσιώτες πράκτορες υπογραμμίζουν ότι
η εταιρεία στην ουσία διαγράφει όλες αυτές τις υπηρεσίες που επί χρόνια προσέφεραν, ότι
με φίλους και φιλάθλους δημιούργησαν στέκια που αποτελούν σημείο αναφοράς αλλά
κυρίως ότι με την στάση της εταιρείας θα μείνουν στο δρόμο δεκάδες οικογένειες.

Καταλήγουν δε τονίζοντας ότι, μέσω της δικαιοσύνης, θα αγωνιστούν να υπερασπιστούν
την αξιοπρέπειά τους, το επάγγελμά τους και ότι έχτισαν όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο
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τους.
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