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Αγαπητοί συνάδελφοι

 Κοινοποιήθηκε η απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ., περί
αναστολής της συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την Δευτέρα 10 
Ιουνίου έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου και με κορύφωση την Τετάρτη 12 Ιουνίου όπου 
θα παραμείνουν κλειστά όλα τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και θα οργανωθεί 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 11:00 π.μ. 
 Διεκδικώντας:

1. Την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία και την φυσικοθεραπεία με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.

2. Την κατάργηση του Νόμου για το Claw back & το Rebate.

 Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, καλεί όλους τους συναδέλφους, να 
στηρίξουν τις κινητοποιήσεις του κλάδου, τηρώντας τις αποφάσεις της 
Περιφερειακής Συνέλευσης του Π.Τ. και τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ.

• Την Δευτέρα και την Τρίτη 10-11 Ιουνίου, δεν δεχόμαστε νέα παραπεμπτικά
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, δεν ανοίγουμε τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
• Όσοι συνάδελφοι μπορούν, καλούνται να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση

διαμαρτυρίας, στο Υπουργείο Υγείας, στις 11.00 π.μ.
• Ενημερώνουμε τους ασθενείς και γενικά το κοινό σχετικά με τους λόγους 

των κινητοποιήσεών μας. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει διαθέσιμο υλικό 
(αφίσα και φυλλάδια). 
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 Το Π.Τ.  Μεσσηνίας-Λακωνίας, θα προωθήσει το σχετικό Δελτίο Τύπου στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε.
 Την Πέμπτη 13 Ιουνίου, το συντονιστικό όργανο των φορέων Π.Φ.Υ., θα εξετάσει 
την πορεία των κινητοποιήσεων. Όλοι οι συνάδελφοι οφείλουν να βρίσκονται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα, διότι πιθανώς θα κληθούμε να επαναλάβουμε τις Συνελεύσεις
ώστε να αποφασίσουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                          

                           ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΤΟΥ Π.Τ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ


