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Θέμα : “Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9/11”

Συνάδελφοι  στην  ήδη  δύσκολη  και  επιβαρυμένη  κατάσταση  στην  οποία  βρισκόμαστε  έρχονται  να
προστεθούν νέα και επικίνδυνα μέτρα για τη ζωή και την επιβίωση μας. Μπροστά μας βρίσκεται η τρίτη
αξιολόγηση  για  το  κλείσιμο  της  οποίας  επιστρατεύονται  πληθώρα  αντιλαϊκών  μέτρων  που  χτυπούν
εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα.

 Συγκεκριμένα  περιλαμβάνεται:  Επιβολή νέων  εμποδίων  στο  δικαίωμα  της  απεργίας  και  στη
συνδικαλιστική  δράση  των  εργαζομένων,  ηλεκτρονικοί  πλειστηριασμοί  και  επιτάχυνση  κατασχέσεων
σπιτιών και  καταθέσεων νοικοκυριών για  τα κόκκινα δάνεια,  νέα περικοπή προνοιακών επιδομάτων,
ιδιωτικοποιήσεις.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει επιπλέον βάρη για
τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα πάνω από 1,8 δις με νέους φόρους και μεγάλες περικοπές σε
κοινωνικές δαπάνες ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της ανάπτυξης του 2,4%. Στον τομέα της υγείας ο
υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει κίνητρο να υπάρξουν και περαιτέρω μειώσεις του προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για το 2018 λόγω πιθανής μείωσης των εσόδων του. Και ενώ ο μειωμένος προϋπολογισμός
στην υγεία είναι υπεύθυνος για την δεινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, η κυβέρνηση δαπανά
2,4  δις  ευρώ  για  στρατιωτικές  δαπάνες  αποκαλώντας  τις  “συμβατικές  υποχρεώσεις”,  εμπλέκοντας
παράλληλα τη χώρα σε επικίνδυνους σχεδιασμούς. Οι επιδιώξεις της εργοδοσίας που είναι και επιδιώξεις
του κεφαλαίου δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Τα σχέδιά τους για τυφλή υπακοή στους χώρους
δουλειάς για ζωή χωρίς δικαιώματα δεν πρέπει να περάσουν. 

Καλούμε σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Μετώπου την Πέμπτη 9 Νοέμβρη
στις 18:00 στα Περιβολάκια στην Κόρινθο. 

Να  στείλουμε  ένα  δυνατό  μήνυμα  αντίστασης,  να  γίνει  ένα  βήμα  για  το  παραπέρα  δυνάμωμα  των
αγώνων ώστε να περάσουμε στην αντεπίθεση.

Διεκδικούμε:

 Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία.

  Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική λαϊκή οικογένεια.



 Μαζικές  προσλήψεις  φυσικοθεραπευτών  στις  δημόσιες  μονάδες  υγείας  και  στα  κέντρα
αποκατάστασης.

 Ανάπτυξη  σύγχρονων   φυσικοθεραπευτηρίων   στις   δημόσιες   μονάδες υγείας – πρόνοιας
πανελλαδικά.

 Αύξηση   της   χρηματοδότησης   από   τον   κρατικό   προϋπολογισμό   για φυσικοθεραπείες που
να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών. Να καταργηθούν τα πλαφόν και οι περικοπές
και να παρέχονται στους ασθενείς απολύτως δωρεάν.

 Κατάργηση του claw back και rebate και του ΦΠΑ για όλες τις εργασίες φυσικοθεραπείας. 

 Να   εξοφληθούν   τα   χρωστούμενα   του   ΕΟΠΥΥ   στους αυτοαπασχολούμενους   και
εργαστηριούχους   φυσικοθεραπευτές χωρίς συμψηφισμούς και περικοπές  και   τακτική καταβολή
των δεδουλευμένων τον επόμενο μήνα από την πραγματοποίηση των εργασιών.

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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