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Θέμα : “Αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. της 29/10”

Το Περιφ.  Τμήμα Κορινθίας  του  Πανελληνίου  Συλλόγου  Φυσικοθεραπευτών συνεδρίασε  την  Κυριακή
29/10 στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η απόδοση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών. 

Η εισήγηση του προέδρου περιλάμβανε την ανασκόπηση του θέματος. Ξεκινώντας από την τροπολογία
που προστέθηκε στο άρθρο 52 στο νόμο 4430/2016, ρυθμίζονταν οι οφειλές του Εοπυυ για το διάστημα
1.1.2012 έως 31.1.2016.  Μάλιστα αναφερόταν ότι  τα  χρήματα δεν  είχαν δημοσιονομικό κόστος,  άρα
υπήρχαν. Εκείνη την εποχή το Π.Τ. Κορινθίας προσπάθησε από τη μεριά του να πιέσει για απόδοση
αυτών των οφειλών εντός της καταληκτικής προθεσμίας της 30.6.2017. Εγινε κινητοποίηση στο ΠΕΔΙ
Κορινθίας  και  η  προισταμένη  μετέφερε  με  επιστολή  τη  διαμαρτυρία  μας  στον  πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ.
Απευθύναμε κάλεσμα συντονισμού δράσης στα υπόλοιπα Π.Τ της 6 ΥΠΕ. 

Τώρα  που  προωθήθηκε  με  fast track διαδικασίες  η  αποπληρωμή  των  οφειλών  με  τη  μέθοδο  του
συμψηφισμού θεωρούμε ότι μπορούμε να πιέσουμε για να μας αποδοθούν τα δεδουλευμένα μας χωρίς
περικοπές, clawback και rebate. Με αυτή την έννοια υπερψηφίστηκε το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο-
δράσεις που προτάθηκε από τη Δ.Ε.:

Διεκδικούμε: 

 Την καταβολή όλων των οφειλών χωρίς συμψηφισμό και χωρίς κρατήσεις

 Την κατάργηση του Rebate και Clawback

 Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στον ΕΟΠΥΥ.

Για την πάλη αυτών των στόχων θα γίνουν οι εξής ενέργειες:

 Συντονισμός με τα υπόλοιπα Π.Τ. της 6ης ΥΠΕ για συνενόηση μορφών διεκδίκησης

 Επιστολή στο ΚΔΣ ζητώντας πανελλαδική κινητοποίηση, διεκδικώντας τα παραπάνω.

 Συντονισμός με Ιατρικό – Φαρμακευτικό Σύλλογο

 Συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα



Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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