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Θέμα:  “Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία .”

Απέναντι  στην  συνεχιζόμενη  αντιλαϊκή  επίθεση  και  την  κοροϊδία  της  κυβέρνησης  περί  «τέλος  των
μνημονίων» το Περιφερικό Τμήμα Κορινθίας του Πανελλήνιου Συλλόγου φυσικοθεραπευτών, καλεί τα
μέλη του να συμμετάσχουν στην απεργία στις 28/11/2018.

Η απεργία είναι μια απάντηση στο μνημονιακό νόμο Βρούτση – Ατσόγλου  και στην κυβέρνηση που
καθηλώνουν  τον  κατώτατο  μισθό  με  υπουργικές  αποφάσεις.  Την  στιγμή  που  αρκετοί
φυσικοθεραπευτές ιδιωτικοί υπάλληλοι στα μεγάλα κέντρα αποκατάστασης δουλεύουν για 500 – 600€.
Είναι απάντηση για τον νέο αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό, που μεταξύ άλλων, για ακόμα μια φορά
περιλαμβάνει νέα μείωση για τα κρατικά νοσοκομεία, ενώ στο Νοσοκομείο Κορίνθου απασχολείται
μόνο μια φυσικοθεραπεύτρια για όλες της κλινικές.

Τα ΚΕΦΙΑΠ ανά την χώρα που θα μπορούσαν να λειτουργούν και  να  καλύπτουν αρκετές  ανάγκες,
καθώς και να εργάζονται συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές υπολειτουργούν, ενώ οι πρόσφατές θέσεις
εργασίας που προκηρύχθηκαν είναι ελάχιστες και με ημερομηνία λήξης, για 12 μήνες χωρίς προοπτική
ανανέωσης της σύμβασης.

Με την νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ οι  ασθενείς  καλούνται  να βάλουν πιο βαθιά το χέρι  στην τσέπη.
Ωφελείται η κυβέρνηση που πέτυχε να μειώσει το κόστος ανά ασθενή για τη φυσικοθεραπεία. Είναι
προφανες  ότι  το  γεγονός  αυτό  θα  οδηγήσει  στην  μείωση  του  κρατικού  προϋπολογισμού  για  τη
φυσικοθεραπεία.  Το κριτήριο της πολιτικής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν
είναι οι  κοινωνικές ανάγκες αλλά η εξοικονόμηση πόρων για την στήριξη της κερδοφορίας και της
ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Καταδικάζουμε την λογική υπονόμευσης των αγώνων, που έμπρακτα ακολουθεί ο ΠΣΦ όταν βγάζει
κάλεσμα συμμετοχής μια ημέρα πριν, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο για οργάνωση της απεργίας.

Καλούμε  τα  μέλη  μας  να  συμμετάσχουν  στην  απεργιακή  συγκέντρωση  έξω  από  την  Εθνική
Τράπεζα αύριο 28/11/2018 στις 10.30

Διεκδικούμε:

1. Κατάργηση  των  νόμων  Αχτσιόγλου-Βρούτση.  Κατώτατος  μισθός  751  ευρώ  και  υπογραφή
κλαδικών  συλλογικών  συμβάσεων.  Κατάργηση  του  αντιασφαλιστικού  νόμου  Κατρούγκαλου
που πετσοκόβει τις συντάξεις και φορτώνει βάρη στους ασφαλισμένους.

2. 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.



3. Κατάργηση του claw back και rebate, τακτική καταβολή των δεδουλευμένων τον επόμενο μήνα
από την πραγματοποίηση των εργασιών. 

4. Μαζικές  προσλήψεις  φυσικοθεραπευτών  στις  δημόσιες  μονάδες  υγείας  και  στα  κέντρα
αποκατάστασης. Ανάπτυξη σύγχρονων φυσικοθεραπευτηρίων στις δημόσιες μονάδες υγείας –
πρόνοιας πανελλαδικά με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

    

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         
                     
                        Ζαφείρης Βασίλειος                                             Τσαρμπού Χάρις


