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Κινητοποίηση των φυσικοθεραπευτών 
σε όλη την Ελλάδα 

ο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

αποφάσισε την πραγµατοποίηση κινητοποίησης, 
υλοποιώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων 

του στις 10 και 11/11/2012, για µεν την 
Περιφέρεια, την Παρασκευή, 30/11/2012, από τα 
Περιφερειακά Τµήµατά του, και για την Αττική, 
την ∆ευτέρα, 3/12/2012 και ώρα 10.00 στα κεντρι- 

κά γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κηφισίας 39, Μαρούσι. 

Τα αιτήµατα της κινητοποίησης είναι: 
ϋ Αλλαγή του τροποποιηµένου Κανονισµού Παροχών 
του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/'Β/18.11.2012;, µε τον οποίο και 
προβλέπεται η µείωση της ψυσικοϋεραπευτικής δαπάνης 

κατά 40% και µε τον οποίο ευνοούνται τα Κέντρα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, ϋίγοντας συγχρόνως 
µεγάλη µερίδα πασχόντων συνανϋρώπων µας που πάσχουν 

από σοβαρές ασϋένειες (Παραπληγίες, ηµιπληγίες 
κλπ). 
ϋ Αµεση καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ από τον Ιούνιο 

και τήρηση του όρου της σύµβασης για εξόφληση 
εντός 45 ηµερών 
ϋ Καταβολή της παρακράτησης του 10% µέχρι σήµερα 
και κατάργηση του µέτρου αυτού, αφού η εκκαϋάριση 
των παραπεµπτικών φυσικοθεραπείας γίνεται άµεσα 
ϋ Απόδοση των παλαιώνχρεών(2010-2011) από τα Ασφαλιστικά 

Ταµεία χωρίς «κούρεµα» 
ϋ Συµψηφισµός των οφειλοµένων από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία µε τις οφειλές των µελών µας προς το ∆ηµόσιο 
και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 
ϋ Εφαρµογή της νοµοϋεσίας που διέπει τον ΕΟΠΠΥ και 
τον Κανονισµό Παροχών για την ελεύϋερη επιλογή φυσικοϋεραπευτή 

από τον ασφαλισµένο 
ϋ Σύµβαση µε όλους τους φυσικοϋεραπευτές 
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Τα µέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
θα προβούν σε αναστολή των συµβάσεων µε τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από 3/12/2012 και µέχρι την αποπληρωµή 
των δεδουλευµένων. 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Π .T Σερρών σας καλεί σε 
συνέντευξη τύπου στο Ξενοδοχείο Galaxy την Παρασκευη 

30-11-2012 στις 12:30. 
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