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ΘΕΜΑ:  «Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 26/3 »

Την  Κυριακή  26/3/2017  στις  17:30  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του

Νοσοκομείου Κορίνθου η περιφερειακή συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος με τα εξής θέματα.

1. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός

2. Ειδική Αγωγή

3. Ισοτιμία αποφοίτων κολλεγίων

Στο 1ο θέμα διαβάστηκαν ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και στη συνέχεια  μπήκαν σε

ψηφοφορία όπου υπερψηφίστηκαν και οι δύο ομόφωνα.

Στο 2ο θέμα διαβάστηκε εισήγηση, έγιναν τοποθετήσεις και στο τέλος μπήκε σε ψηφοφορία το πλαίσιο

των  θέσεων  (ανακοίνωση  6/2/2017  –  αρ.  πρωτ.  5/2017)  της  Δ.Ε.  το  οποίο  και  υπερψηφίστηκε

ομόφωνα.

1. Αποκλειστικά  δημόσια  και  δωρεάν  Υγεία  –  Πρόνοια  –  Ειδική  Αγωγή  –  Αποκατάσταση  με

κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Αμεση δημιουργία κρατικών δομών Ειδικής Αγωγής

με μαζικές προσλήψεις εργαζομένων με μόνιμη και σταθερή δουλειά με φωρεάν υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για το νομό μας να τονίσουμε ότι η

δομή  υπάρχει  (ΚΕΦΙΑΠ)  και  παραμένει  αναξιοποίητη.  Μ’άυτόν  τον  τρόπο εξασφαλίζεται  η

εφαρμογή όλων των επιτευγμάτων της επιστήμης σε αυτόν τον τομέα ανεξάρτητα από την

οικονομική  κατάσταση  των  γονέων.  Εδώ  θα  μπορούσαν  να  απορροφηθούν  οι  άνεργοι

συνάδελφοι  αλλά  και  να  εργάζονται  οι  επαγγελματίες  υγείας  χωρίς  να  αναγκάζονται  να

παλεύουν για την επιβίωσή τους σαν αυταπασχολούμενοι στα πλαίσια της αγοράς όπου για

αρκετούς ο ανταγωνισμός θα επιδεινώσει τη θέση τους. Θεωρούμε ότι η κουβέντα που έχει

ανοίξει για άρνηση υπογραφής συμβάσεων ως μέτρο πίεσης θα λειτουργήσει μόνο ως μέτρο

πίεσης προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
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2. Για όσο διάστημα δεν επαρκούν οι υπάρχουσες κρατικές δομές το κράτος να χρηματοδοτήσει 

πλήρως από τον κρατικό προυπολογισμό τα κέντρα Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου να παρέχουν απολύτως 

δωρεάν (χωρις καμία πληρωμή από τους γονείς και χωρίς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ) 

υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής. Οι ανάγκες σήμερα μπορούν να καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ που 

πρέπει να χρηματοδοτείται πλήρως από τον κρατικό προυπολογισμό με κατάργηση του πλαφόν 

στον προυπολογισμό και τις αντίστοιχες περικοπές clawback-rebate.

3. Για τους αυτοαπασχολούμενους (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, 

Φυσικοθεραπευτές) να εξισωθούν οι χαμηλές αμοιβές εργοθεραπευτών και ψυχολόγων (1,23 και 

2,26 ευρώ αντίστοιχα) με των υπολοίπων στα 15 ευρώ για κάθε συνεδρία. Να αποζημιώνονται όλοι

τακτικά κάθε μήνα για τις εργασίες τους χωρίς περικοπές. Ατομικό αφορολόγητο εισόδημα στα 

20000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για 

εισοδήματα έως 20000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των φόρων στην πρώτη κατοικία. 

Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο υγείας και κατάργηση του ΦΠΑ στην υγεία

(φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό)

4. Για τους εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μερος των 

εργαζομένων που απασχολούνται ως «εξωτερικοί συνεργάτες» καλύπτοντας διαρκείς ανάγκες 

διεκδικούμε πλήρη δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Αφορολόγητο εισόδημα και κοινωνικές παροχές 

όπως στους μισθωτούς, ένταξη στο ταμείο ανεργίας όσων απολύονται, πλήρη και δωρεάν υγεία. 

Παράλληλα οι εκβιασμοί εργοδοτών για μείωση προσωπικού με τη δικαιολογία της οικονομικής 

δυσχέρειας και των καθυστερήσεων του ΕΟΠΥΥ πρέπει να βρούν την κατάλληλη απάντηση των 

εργαζομένων με κοινή δράση με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των ΑΜΕΑ . Η ζωή έχει 

δείξει ότι ακόμα και αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργοδοτών και απολύσεις κάνουν και 

μειώσεις μισθών και αύξηση ωρών εργασίας και εντατικοποίηση εργασίας υπάρχει γιατί έτσι 

επιβάλλουν τα συμφέροντά τους.

Στο 3ο θέμα διαβάστηκε εισήγηση και έγιναν τοποθετήσεις.

Για τη Δ.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική  Γραμματέας

    
               Ζαφείρης Βασίλειος                                                           Τσαρμπού Χάρις


