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Σε κινητοποιήσεις ο κλάδος 
Με απεργιακή 

κινητοποίηση 
την Παρασκευή 

30.11.12 και προειδοποιητική 
γιά κλιµάκωση των 

κινητοποιήσεων αντέδρασε 
ο πανελλήνιος 

σύλλογος φυσικοθεραπευτών 
στα µέτρα, που 

αφορούν στον κλάδο, 
αλλά και στην συνεχή 
διόγκωση των οφειλοµένων 

σ' αυτόν. 
Σε ανακοίνωση του 

παραρτήµατος Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς και Χαλκιδικής 

του ΠΣΦ αναφέρονται, 
µεταξύ άλλων, και 

τα εξής: 
«Οι φυσικοθεραπευτές 

της Ελλάδος αναλογιζόµενοι 
το λειτούργηµα και 

την επιστήµη που υπηρετούν 
και στην προσπάθεια 
τους για συνεχή 

προάσπιση της υγείας 
των ασφαλισµένων ήταν 
από τους πρώτους κλάδους 

που υπέγραψαν την 
σύµβαση για τη συµµετοχή 

τους στον νέο οργανισµό 
(ΕΟΠΥΥ) που ιδρύθηκε 
τον Ιανουάριο του 

2012. 
∆υστυχώς, όµως, οι 

όποιες προσδοκίες και 
ελπίδες µας διαψεύσθηΓια 

εµπαιγµό τους κάνουν 
λόγο οι φυσιοθεραπευτές 

ξεκίνησαν από πολύ 
νωρίς. 

Τα οφειλόµενα των 
προηγούµενων ετών των 
υπό συγχώνευση στον 
ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικών 
ταµείων µας οφείλονται 
ακόµη και σήµερα και 
δεν έχει ξεκαθαρίσει αν 
θα τα πληρωθούµε, πότε 
θα τα πληρωθούµε και 
πόσο «κουρεµένα» θα 
είναι. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η καθυστέρηση 
στην αποπληρωµή αγγίζει 

πλέον τα δύο χρόνια, 
µε τον κίνδυνο της παραγραφής 

να είναι µπροστά 
µας στο τέλος του τρέχοντος 

έτους. 
Και φυσικά θεωρούµε 

εξωφρενικό να είµαστε 
στην ίδια κατηγορία µε 
τους προµηθευτές και να 
συζητούµε για µειώσεις 

χές ήταν οι υπηρεσίες 
µας προς τους ασφαλισµένους 

και µάλιστα µε 
το εξευτελιστικό κρατικό 
τιµολόγιο του 1991! Σε 
αυτά έρχονται να προστεθούν 

τώρα και οι 
οφειλές των τελευταίων 
πέντε µηνών από των 
ΕΟΠΥΥ παρά τις όποιες 

γου υγείας. 
Αυτό, που µας εξοργίζει, 

όµως, είναι η στάση 
του υπουργείου, που αντί 
να βρει την λύση στο 
πρόβληµα µε την επαρκή 
χρηµατοδότηση του 
ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό 
προϋπολογισµό και την 
επιστροφή των αποθεµαταµεία, 

ούτως ωστε να 
γίνει η εξόφληση των 
οφειλοµένων, προχωρεί 
σε νέα αλλαγή του ενιαίου 

κανονισµού παροχών 
υγείας (ΕΚΠΥ), την δεύτερη 

µέσα στο έτος, µε 
µεγάλες οριζόντιες περικοπές 

στις παροχές προς 
τους ασφαλισµένους και 
κατ' επέκτασιν και σε 
εµάς µε αποτέλεσµα τον 
επαπειλούµενο αφανισµό 
του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 

Η έως σήµερα διαµορφωµένη 
κατάσταση µε 

τις επαναλαµβανόµενα 
αθετηµένες υποσχέσεις 
πληρωµής µας να 
«πέφτουν βροχή» και την 
συνεχή µετάθεση εξόφλησης 

των οφειλών για 
τον «επόµενο µήνα» µας 

δηµιουργεί την πεποίθηση 
ότι είναι εξαιρετικά 

απίθανο να εξοφληθούµε 
πριν το τέλος του έτους 
και ότι και αυτές οι οφειλές 

θα καταλήξουν όπως 
και οι προηγούµενες για 
«κούρεµα» ενώ ταυτόχρονα 

θα µας καλέσουν 
όπως και πέρυσι να 
κάνουµε µια νέα αρχή µε 
την καινούργια χρονιά. 

Αγωνιζόµαστε και 
διεκδικούµε τα αυτονόητα: 

-Την άµεση πληρωµή 
των δεδουλευµένων µας 

-Σύγχρονο και εναρµονισµένο 
µε τις πραγµατικές 

ανάγκες των ασφαλισµένων 
ΕΚΠΥ 

-ΟΧΙ στο κλείσιµο του 
εργαστηρίου φυσικοθεραπείας». 

θηκε τον Ιανουάριο του 
2012. 
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