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Το ζήτημα του συμψηφισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκει αντίθετη τη Δ.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας.
Υπενθυμίζουμε  ότι  το  θέμα το  είχαμε  αναδείξει  τον  Ιούνη όταν στις  30/6/17 έληγε η προθεσμία  που
προέβλεπε  βάσει  της  σχετικής  τροπολογίας  την  απόδοση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  .     Τότε
πραγματοποιήσαμε  παράσταση  διαμαρτυρίας  στον  ΕΟΠΥΥ  Κορινθίας  με  όσους  συναδέλφους
ανταποκρίθηκαν, ενώ καλούσαμε και τα άλλα περιφερειακά τμήματα σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
χωρίς όμως θετική ανταπόκριση.

Πρόκειται για δουλειά 4 χρόνων που δε μας αποδόθηκε, και αντί να γίνει αυτό σε μια περίοδο που το
μικρό φυσικοθεραπευτήριο  βρίσκεται  συνεχώς υπό οικονομική  πίεση  και  τα  ποσά αυτά  θα  ήταν  μια
ανακούφιση για τους συναδέλφους, συμψηφίζεται με οφειλές rebate-clawback παρελθοντικές αλλά και
μελλόντικές! Η διαδικασία προωθήθηκε με fast track διαδικασίες χωρίς να προλάβουν οι συνάδελφοι να
καταλάβουν τι γίνεται και  να βγάλουν συμπεράσματα σε 3 μέρες. 

Ως πότε θα το δεχόμαστε αυτό? Υπάρχουν περιπτώσεις που βγαίνουν να χρωστάνε για την ίδια την
δουλειά που έκαναν. Πολλές φορές παίρνουμε κάποια πράγματα δεδομένα και εξετάζουμε πέρα από
αυτά.  Σαν Δ.Ε.  δε  δεχόμαστε οφειλές  Rebate  και  Сlawback.  Ζητούμε  να ακυρωθεί  η διαδικασία  του
συμψηφισμού και να αποδοθούν εδώ και τώρα τα οφειλόμενα στους συναδέλφους χωρίς παρακρατήσεις
και  περικοπές.  Γιατί  είναι  λογικό  να  υπάρχουν  από τη  μία  περικοπές  στην  υγεία  και  από την  άλλη
επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους?Από τη μία κούρεμα στον αυτοαπασχολούμενο συνάδελφο και
από την άλλη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και σπατάλες εξοπλιστικών δαπανών? Γιατί είναι λογικό ο
κόπος και ο ιδρώτας του απλού εργαζόμενου να τροφοδοτεί τα πλεονάσματα και το είδος της ανάπτυξης
(με κουτσουρεμένα δικαιώματα) που επιθυμούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις?

Λέμε  ότι  δεν  πρέπει  να  τα  δεχτούμε  όλα  αυτά  σαν  λογικά  και  γι’αυτό  καλούμε  σε  έκτακτη  Γενική
Συνέλευση.  H  Γενική  Συνέλευση ορίζεται  την  Πέμπτη  26/10  στο  Φυσικοθεραπευτήριο  του  Βασιλείου
Ζαφείρη στις 9 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Παρασκευή 27/10 και σε νέα έλλειψη
απαρτίας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνελεύσεων του Γ.Ν. Κορίνθου την Κυριακή 29/10 στις 11:00
π.μ. Θα υπάρξει νέα ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνιών.



Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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