
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Αποφάσεις για την έκτακτη γενική συνέλευση των 

αντιπροσώπων στις 12-06-2016» 

 

Στις 08-06-2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Π.Τ Πιερίας, με 

θέματα την ενημέρωση για το τελικό προσχέδιο σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Υπενθυμίζουμε για ακόμα μία φορά, ότι οι αποφάσεις κατά πλειοψηφία, τόσο της Έκτακτης 

Γενικής Συνελεύσεως του Π.Τ, τον Δεκέμβριο  (αρ.πρωτ 28/2015 ,30-12-2015), όσο και της 

Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης στις 03-02-2016, ήταν η καταγγελία της σύμβασης και η 

«έξοδος» από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Όπως επίσης, κανένα μέλος του Π.Τ Πιερίας, δεν είχε υπογράψει την υπεύθυνη 

δήλωση, ώστε να εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Διοίκηση να διαπραγματευτεί τους όρους της 

ατομικής σύμβασης. 

Άλλωστε, αυτοί ήταν και οι λόγοι που στην έκτακτη Γ.Σ.Α, δεν παραθέσαμε καμία πρόταση, 

εξηγώντας τους, με έγγραφο (αρ.πρωτ 7/2016 -06-04-2016).   

Διαβάστηκαν με προσοχή τα σημεία εκείνα, που κατά την γνώμη μας, ελλοχεύουν κινδύνους 

και είναι παγίδες, οι οποίοι καταστούν τελικά την σύμβαση ασύμφορη και μη βιώσιμη. 

Το προσχέδιο σύμβασης (και πιθανώς το τελικό) παροχής Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, 

είναι ένα «κατάπτυστο» κείμενο, το οποίο περιγράφει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις  

μόνο του β΄ συμβαλλομένου. 

Καλούμαστε να υπογράψουμε για κάτι, το οποίο δεν γνωρίζουμε, διότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ ανά 

πάσα στιγμή δύναται μονομερώς και ανεξέλεγκτα, να τροποποιεί τον Ε.Κ.Π.Υ, και μάλιστα 

με την αποδοχή μας.  Αποδεχόμαστε δηλαδή, με την υπογραφή μας, όλους τους όρους και δεν 

μπορούμε να εναντιωθούμε στο μέλλον, σε περίπτωση ακόμα πιο σκληρών μέτρων –

περικοπών. 

Άραγε, τι είδους κινητοποιήσεις θα μπορούμε να κάνουμε ως κλάδος στο μέλλον, και από 

ποιους θα τις αξιώσουμε; 
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Πως θα αντιδράσουμε στον κίνδυνο πρόσθετων ελεγκτικών μηχανισμών, στις καθυστερήσεις 

πληρωμών, στην αξιολόγηση των μικροεργαστηριούχων, ακόμα και σε μία μείωση στην τιμή 

της συνεδρίας ή του κλειστού προϋπολογισμού; 

Ίσως για πολλούς αυτά είναι γνωστά, άλλωστε και οι προτάσεις όλων των Π.Τ έχουν 

κοινό παρονομαστή, σε αυτά τα άλυτα προβλήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος ασφαλώς, και οι 

προθέσεις σας για βελτίωση των όρων σύμβασης. Κανείς δεν σας κατηγορεί για αυτό, 

φιλότιμη προσπάθεια.  Μόνο που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να φέρει κάποιο ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική δημοσίευση, ούτε καν 

ακόμα δεν έχει αποσαφηνισθεί τι θα περιέχει ο Ε.Κ.Π.Υ. 

Έτσι, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κερδίζει συνεχώς χρόνο, και όταν ανακοινωθούν τελικά, το 

παρελθόν μας έχει διδάξει ότι δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές τροποποιήσεις προς όφελος μας, 

παρά μόνο ενδεχομένως, κάποιες ασήμαντες αλλαγές σε υποσημειώσεις. 

Θεωρούμε ότι, η σύγκλειση εκ νέου, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, έκτακτης Γ.Σ.Α, δεν 

έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα ουσιαστικό στο τελικό αποτέλεσμα. 

Αξιότιμοι συνάδελφοι του Κ.Δ.Σ/ΠΣΦ, επειδή ο «κύβος ερρίφθη», ο χρόνος έληξε. 

Μαζί και η υπομονή μας σε όλο αυτό το «θέατρο του παραλόγου», που συμβαίνει εδώ και 3 

χρόνια, με αποκορύφωμα τραγικών θεατρικών ερμηνειών, τις παράλογες και παράνομες 

αφορμές που ανακάλυψαν κάποιοι ευθυνόφοβοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, και παράτυπα 

προβαίνουν σε αυθαίρετες ερμηνείες και περικοπές, στις υποβολές μας. Υπάρχουν νόμοι, η 

ισχύον σύμβαση, ο Ε.Κ.Π.Υ, οι εγκύκλιοι, και άλλα επίσημα έγγραφα και διευκρινήσεις που 

μας δικαιώνουν σε αυτό. Έτσι, αντί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διασύρεται για την πολιτική που 

ακολουθεί, ευαγγελίζεται με θράσος, ότι υπάρχει αίσιο τέλος στις πληρωμές, και μας 

συκοφαντεί έμμεσα για ακόμα μία φορά, και δημόσια, ότι είμαστε κλέφτες και απατεώνες. Η 

μόνη αντίδραση σας μέχρι τώρα είναι, δυστυχώς, να τρέχετε να διορθώσετε τα «κακώς 

κείμενα». 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Π.Τ Πιερίας δεν συμφωνεί με το προσχέδιο 

σύμβασης, και δεν προτίθεται, κατά πλειοψηφία, να το υπογράψει. 

Για να μην θεωρήσουν αυτή την στάση μας κάποιοι, αδυναμία, και αποποίηση ευθυνών, οι 

μοναδικές προτάσεις που σας παραθέτουμε για την Έκτακτη Γ.Σ.Α, είναι οι εξής. 

 

1. Να βγείτε δημόσια ως Κ.Δ.Σ, και να πείτε στους συναδέλφους εάν συμφωνείτε ή όχι 

με το προσχέδιο σύμβασης. 

2. Να βγείτε δημόσια και να πείτε στους συναδέλφους εάν εσείς προσωπικά ο καθένας 

σας, θέλετε να συνεχίσετε ή όχι να έχετε σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

3. Για να αποδώσουμε «τα Καίσαρος Καίσαρι, και του Θεού τω Θεώ», αναγνωρίζουμε  

τις μέχρι τώρα προσπάθειες σας. Κατανοούμε επίσης, ότι στο κρασί δύναται να 

προστεθεί και λίγο νερό, χωρίς, ωστόσο, να αλλοιωθεί η γεύση και η οσμή του. Όμως,  



εάν δεν συμφωνείτε, να επιστρέψετε το προσχέδιο πίσω στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ  ως 

απαράδεκτο, και να φύγετε χωρίς καμία άλλη διαπραγμάτευση.    

4.  Και τα πιο σημαντικό, επειδή η σύμβαση είναι ατομική, και καταλαβαίνουμε όλοι 

μας, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε  στο να διαπραγματεύεστε ατομικές συμβάσεις, 

προτείνουμε να βγείτε δημόσια (αφού διευκρινίσετε τις θέσεις σας), και να πείτε 

στους συναδέλφους την αλήθεια. 

Ότι οι όροι της σύμβασης δεν πρόκειται να αλλάξουν θεαματικά, και όποιος θέλει την 

υπογράφει, όποιος θέλει δεν την υπογράφει. Πετάξτε αυτό το βάρος από τις πλάτες 

σας, και ας το αναλάβει πλέον ο καθένας, με την επιλογή του. Έτσι, θα σταματήσει 

και η όποια κακόπιστη κριτική προς εσάς, που για ορισμένους θεωρείται υποβολιμαία 

και αποκυήματα της νοσηρής τους μισαλλοδοξίας. 

  

Εμείς ως Δ.Ε του Π.Τ Πιερίας, ήμασταν ειλικρινείς προς τους συναδέλφους μας, και 

τους ανακοινώσαμε, ότι είναι πλέον προσωπική επιλογή του καθενός αν θα υπογράψει, ή αν 

θα  διακόψει την σύμβαση. Παρόλο που η κρίσης είναι χαλεπή, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το 

πιο σωστό και έντιμο. 

Ζητάμε να πράξετε και εσείς το ίδιο. 

 

Η απόφαση λοιπόν, που πάρθηκε για τα μέλη μας, σεβόμενοι την βούληση της 

πλειοψηφίας, είναι η εξής: 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί από την Δευτέρα 13-06-2016, να μην υπογράψει την νέα 

σύμβαση και να διακόψει την συνεργασία του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, να συμπληρώσει την 

αντίστοιχη αίτηση, και να την προσκομίσει στο τμήμα συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, στην 

Αθήνα, όπως επίσης, να την κοινοποιήσει στην τοπική ΥΠΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ. 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να παραμείνει εντός σύμβασης και να συνεχίσει να δέχεται 

ασθενείς με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά (αφού τους αποδέχεται)  

τους παρακάτω όρους αυτής, 

- Ο β΄ συμβαλλόμενος, συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, δια της παρούσας 

σύμβασης , αποκλειστικά για την διενέργεια συνεδριών Φυσικοθεραπείας. 

- Έκαστο μέλος του προσωπικού του β΄ συμβαλλομένου (υπάλληλοι, επιστημονικά 

υπεύθυνοι) που παρέχει φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικά μέλος 

του Π.Σ.Φ. Ο β’ συμβαλλόμενος υποχρεούται προς τούτο, να δηλώσει τους 

επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές που απασχολεί και να καταθέσει στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ, βεβαίωση από τον Π.Σ.Φ ότι είναι μέλη του. 

- Οι πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή εκτελούνται μόνον από πτυχιούχους 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 



- Ο β’ συμβαλλόμενος απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει, επιπλέον αμοιβή 

από το δικαιούχο ή τους οικείους του για τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις που 

εκτελεί. 

- Η χρήση παραπεμπτικού για άτομο που εν γνώσει του β΄ συμβαλλόμενου δεν 

αντιστοιχεί στα αναγραφόμενα στοιχεία του δικαιούχου, πλην άλλων συνεπειών, 

αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

 

Για αυτούς που ίσως τρίψουν τα χέρια τους με αυτήν την απόφαση, ζητάμε από το Κ.Δ.Σ να 

λάβει και αυτό, τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διαφυλάξει  τα συμφέροντα όλων. Και αυτών 

που θα παραμείνουν εντός σύμβασης, αλλά κυρίως των  υπολοίπων που θα μείνουν εκτός της 

πίτας. 

Είμαστε στη διάθεση του Κ.Δ.Σ, και θα υποστηρίξουμε και θα συμβάλουμε, στις 

όποιες μελλοντικές δράσεις και αποφάσεις του κλάδου και της επιστήμης που υπηρετούμε. 

Σε ζητήματα και διαμάχες όμως  σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, θέλουμε να γνωρίζετε τόσο 

εσείς, όσο και όλοι οι συνάδελφοι, ότι στο κεφάλαιο αυτό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για το Π.Τ 

Πιερίας, πραγματικά «Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ». 

 

 

 

 

 

  

 

 


