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Συνάδελφοι

Η κυβέρνηση με διθυράμβους προπαγανδίζει την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά η πραγματικότητα δείχνει 
μια διαφορετική εικόνα. Εκτός από το ότι η ξακουστή έξοδος συνοδεύεται με δεσμεύσεις για σφιχτά 
πλεονάσματα 2 και 3% έως το 2060, εκτός από την ύπαρξη των αυτόματων δημοσιονομικών κοφτών, 
τώρα εμφανίζεται και “συμπληρωματικό μνημόνιο συνεργασίας” που δημοσιοποιήθηκε από την πλευρά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης και για την περίοδο 
μετά τον Αύγουστο του 2018 έως και το 2022.

Στα ήδη υπάρχοντα μέτρα προστίθεται η “διεύρυνση της φορολογικής βάσης” για την επιβολή των 
φόρων μέσω του ΕΝΦΙΑ, η νομοθετική αντιμετώπιση ζητημάτων στους πλειστηριασμούς ακινήτων, 
περικοπές στις συντάξεις έως και 1% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται και πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ 
εως το Δεκέμβρη του 2019. Νέα εμπόδια που οδηγούν στη διάλυση των προνοιακών επιδομάτων.

Αυτή είναι η πολιτική που ευθύνεται για την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων 
μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, τις περικοπές στους μισθούς, τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, μονάδων 
ΠΕΔΥ, εργαστηρίων και κλινικών. Για την αύξηση των πληρωμών για εξετάσεις, νοσηλεία, φάρμακα. Την 
εφαρμογή των "πλαφόν" στη συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων. Την προώθηση της λειτουργίας
των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως "αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες", που θα
καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας από την "πώληση" υπηρεσιών Υγείας 
σε ασθενείς και ασφαλιστικά ταμεία. 

Αυτή είναι η πολιτική που έχει οδηγήσει σε χαμηλούς κλειστούς προυπολογισμούς και διατηρείται  
αυτούσια και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που βάζει νέα εμπόδια στην συνταγογράφηση 
φυσικοθεραπείας με τον οικογενειακό γιατρό σε ρόλο κόφτη, που βρίσκει νέους λόγους για να 
περικόπτονται παραπεμπτικά εκτελεσμένα, που αυξάνει την κατηγοριοποίηση των πτυχίων με σχολές 
διαφορετικών ταχυτήτων για να συμπιέσει τα εργατικά μας δικαιώματα. Αυτή η εικόνα που καθημερινά 
αντιμετωπίζει ο συνάδελφος του κέντρου αποκατάστασης με μισθούς κοντά στον κατώτατο και με ένταση 
εργασίας, αλλά και ο αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος με την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει, 



έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της “δίκαιης ανάπτυξης” που προπαγανδίζει η κυβέρνηση και που 
ουσιαστικά αφορά την ανάπτυξη του μεγάλου κεφαλαίου που γίνεται και θα γίνει με τις δικές μας θυσίες. 
Γι’αυτό ζητάει και την “κοινωνική συμμαχία” όπως τη λέει, εννοώντας όμως την υποταγή μας σε αυτή την 
πολιτική. Η κοινωνική συμμαχία πρέπει να υπάρξει αλλά μεταξύ των εργαζομένων και χαμηλών 
στρωμάτων, με ξεκάθαρο  αντίπαλο το μεγάλο κεφάλαιο και τους λοιπούς υπηρέτες και φύλακες της 
κερδοφορίας του. Την κυβέρνηση, την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.

Απαιτούμε:

● Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας – πρόνοιας – ειδικής αγωγής με πλήρη 

χρηματοδότηση από το κράτος και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

● 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. 

● Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας

● Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/18 ΣΤΙΣ 10:30 Π.Μ. ΣΤΑ

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ.

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         
              Ζαφείρης Βασίλειος                                Τσαρμπού Χάρις


