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Οίκος ανοχής είχε ΚΑΔ για φυσικοθεραπευτήριο, ενώ άλλοι δηλώνουν "υπηρεσίες
ξεκούρασης" (vid) - [Gazzetta.gr]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έλεγχοι γίνονται σε όλη την Αθήνα για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούν ως κέντρα
αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτήρια, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού. Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές μέρες, ένας οίκος ανοχής στον Νέο
Κόσμο, λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, φέρεται να είχε μάλιστα μέχρι και επίσημο κωδικό δραστηριότητας από
την εφορία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών:"Εκμεταλλεύεται αυτό το κενό που υπάρχει στους κωδικούς αριθμούς
δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές καταγγελίες...". Έτσι παρέκαμπταν το γράμμα του νόμου και
λειτουργούσαν κανονικά προσφέροντας υπηρεσίας υγείας, όπως φαινόταν και στην κάρτα
τους. Βέβαια αυτό μόνο στα χαρτιά, γιατί φτάνοντας κανείς έξω από τον χώρο, αντιλαμβάνεται
ότι μόνο για υπηρεσίες κινησιοθεραπείας δεν πρόκειται. Αντίστοιχα studio που προσφέρουν...
θεραπευτικές μαλάξεις, σύμφωνα με...
Έλεγχοι γίνονται σε όλη την Αθήνα για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούν ως κέντρα
αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτήρια, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού. Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές μέρες, ένας οίκος ανοχής στον Νέο
Κόσμο, λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, φέρεται να είχε μάλιστα μέχρι και επίσημο κωδικό δραστηριότητας από
την εφορία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών:"Εκμεταλλεύεται αυτό το κενό που υπάρχει στους κωδικούς αριθμούς
δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές καταγγελίες...". Έτσι παρέκαμπταν το γράμμα του νόμου και
λειτουργούσαν κανονικά προσφέροντας υπηρεσίας υγείας, όπως φαινόταν και στην κάρτα
τους. Βέβαια αυτό μόνο στα χαρτιά, γιατί φτάνοντας κανείς έξω από τον χώρο, αντιλαμβάνεται
ότι μόνο για υπηρεσίες κινησιοθεραπείας δεν πρόκειται. Αντίστοιχα studio που προσφέρουν...
θεραπευτικές μαλάξεις, σύμφωνα με...
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Οίκος ανοχής είχε ΚΑΔ για φυσικοθεραπευτήριο, ενώ άλλοι δηλώνουν «υπηρεσίες
ξεκούρασης» (vid)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οίκος ανοχής είχε ΚΑΔ για φυσικοθεραπευτήριο, ενώ άλλοι δηλώνουν «υπηρεσίες
ξεκούρασης» (vid)
Κατηγορία: Αθλητικά - Πηγή άρθρου: gazzetta.gr
18/02/2021 23:03:03
Όλα αυτά την στιγμή που η Πολιτεία έχει αποφασίσει να μείνουν κλειστοί οίκοι ανοχής και
«ροζ» υπηρεσίες, καθώς αποτελούν εστίες μετάδοσης του κορονοϊού.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: gazzetta.gr
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Οίκος ανοχής είχε ΚΑΔ για φυσικοθεραπευτήριο, ενώ άλλοι δηλώνουν «υπηρεσίες
ξεκούρασης» (vid)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Όλα αυτά την στιγμή που η Πολιτεία έχει αποφασίσει να μείνουν κλειστοί οίκοι ανοχής και
«ροζ» υπηρεσίες, καθώς αποτελούν εστίες μετάδοσης του κορονοϊού.
Έλεγχοι γίνονται σε όλη την Αθήνα για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούν ως κέντρα
αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτήρια, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού.
Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές μέρες, ένας οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο,
λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, φέρεται να είχε μάλιστα μέχρι και επίσημο κωδικό δραστηριότητας από
την εφορία.
Όπως είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:«Εκμεταλλεύεται αυτό
το κενό που υπάρχει στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές
καταγγελίες…».
Έτσι παρέκαμπταν το γράμμα του νόμου και λειτουργούσαν κανονικά προσφέροντας
υπηρεσίας υγείας, όπως φαινόταν και στην κάρτα τους.
Βέβαια αυτό μόνο στα χαρτιά, γιατί φτάνοντας κανείς έξω από τον χώρο, αντιλαμβάνεται ότι
μόνο για υπηρεσίες κινησιοθεραπείας δεν πρόκειται.
Αντίστοιχα studio που προσφέρουν… θεραπευτικές μαλάξεις, σύμφωνα με καταγγελίες,
λειτουργούν σε Πειραιά και Κυψέλη, αναφέρει ρεπορτάζ του Star.
Την ίδια ώρα, εκτός από ιατρεία κινησιοθεραπείας, ορισμένοι εφευρίσκουν κι άλλους τρόπους
για να προσφέρουν παράνομα τις υπηρεσίες τους.
Π.χ. μια αγγελία που αναφέρει «μασάζ για ξεκούραση, χαλάρωση, τόνωση και ευεξία
προσφέρει ευπαρουσίαστος 33χρονος, σοβαρός μασέρ».
Ο διάλογος με την δημοσιογράφο:
Μασέρ: «Εγώ μένω νέο κόσμο».
Δημοσιογράφος: «Εγώ Κυψέλη».
Μασέρ: «Μπορώ να έρθω. Εγώ παίρνω για μασάζ 50 ευρώ, αν θες κάτι άλλο για σεξ παίρνω
70».
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
MasterChef: «Ο Ολυμπιακός μια ζωή πρώτος και ο Παναθηναϊκός από κάτω», είπε ο Γιάννης
(vid)
Αποκάλυψη: Ο Βασίλης είναι ο 15χρονος που μήνυσε τον γνωστό σκηνοθέτη (vid)
Survivor: «Χρησιμοποίησε τον πατέρα μου και την ιδιότητα του», είπε η Σαλαγκούδη για τον
Τριαντάφυλλο (vid)
Έρχεται παράταση του lockdown με άνοιγμα δραστηριοτήτων (pic)
 
 
Έλεγχοι γίνονται σε όλη την Αθήνα για παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούν ως κέντρα
αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτήρια, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού.
Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές μέρες, ένας οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο,
λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, φέρεται να είχε μάλιστα μέχρι και επίσημο κωδικό δραστηριότητας από
την εφορία.
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Όπως είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:«Εκμεταλλεύεται αυτό
το κενό που υπάρχει στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές
καταγγελίες…».
Έτσι παρέκαμπταν το γράμμα του νόμου και λειτουργούσαν κανονικά προσφέροντας
υπηρεσίας υγείας, όπως φαινόταν και στην κάρτα τους.
Βέβαια αυτό μόνο στα χαρτιά, γιατί φτάνοντας κανείς έξω από τον χώρο, αντιλαμβάνεται ότι
μόνο για υπηρεσίες κινησιοθεραπείας δεν πρόκειται.
Αντίστοιχα studio που προσφέρουν… θεραπευτικές μαλάξεις, σύμφωνα με καταγγελίες,
λειτουργούν σε Πειραιά και Κυψέλη, αναφέρει ρεπορτάζ του Star.
Την ίδια ώρα, εκτός από ιατρεία κινησιοθεραπείας, ορισμένοι εφευρίσκουν κι άλλους τρόπους
για να προσφέρουν παράνομα τις υπηρεσίες τους.
Π.χ. μια αγγελία που αναφέρει «μασάζ για ξεκούραση, χαλάρωση, τόνωση και ευεξία
προσφέρει ευπαρουσίαστος 33χρονος, σοβαρός μασέρ».
Ο διάλογος με την δημοσιογράφο:
Μασέρ: «Εγώ μένω νέο κόσμο».
Δημοσιογράφος: «Εγώ Κυψέλη».
Μασέρ: «Μπορώ να έρθω. Εγώ παίρνω για μασάζ 50 ευρώ, αν θες κάτι άλλο για σεξ παίρνω
70».
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
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«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» Αγώνας για να αποσυρθεί ο νόμος
που εξισώνει ως επαγγελματικά ισοδύναμα τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ούτε βήμα πίσω, αγώνας για να αποσυρθεί ο νόμος που εξισώνει ως επαγγελματικά
ισοδύναμα τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων», επισημαίνει η «Αγωνιστική Συσπείρωση
Φυσικοθεραπευτών».
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση ΝΔ πέρασε πριν ένα χρόνο τροπολογία για την
παραπέρα ισοτίμηση ιδιωτικών κολεγίων εξωτερικού με τα ελληνικά Πανεπιστήμια,
εφαρμόζοντας τη βασική πτυχή των στρατηγικών στόχων της Συνθήκης της Μπολόνια. Έπιασε
το "νήμα" από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που, με τον νόμο Γαβρόγλου, κατάργησε ουσιαστικά το
ΣΑΕΠ αντικαθιστώντας το με ένα πιο ευέλικτο όργανο, το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), για να διευκολύνει περαιτέρω την αναγνώριση
πτυχίων του εξωτερικού από κολέγια, προχώρησε σε άρση της "μεταβατικής περιόδου"
απλοποιώντας τις διαδικασίες ισοτίμησης».
Στις 7/2/2021, τονίζει, «πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων για
να συζητήσει τις εξελίξεις και να αποφασιστεί η στάση του ΠΣΦ σχετικά με την ισοτίμηση των
πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων με αυτά των ελληνικών Πανεπιστημίων. Γίναμε
μάρτυρες ακόμα μίας παρωδίας».
Δυστυχώς, σημειώνει, «οι πλειοψηφίες διαχρονικά του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
(ΚΔΑ) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) (ΔΑΚΕ - ΔΗΚΙΦΥ - ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ (ΟΡΑΜΑ) - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας με το δικό του τρόπο αλλά τελικά όλοι
μαζί για τους ίδιους λόγους, μεθοδεύουν βήμα βήμα τη σταδιακή υποχώρηση του ΠΣΦ στο
συγκεκριμένο καυτό θέμα».
Ισοτίμηση σημαίνει, αναφέρει η ΑΣΥΦ, «πολυκατηγοριοποίηση και απαξίωση των τίτλων
σπουδών, στα οποία πλέον εντάσσονται και ιδιωτικά κολέγια τριετών σπουδών. Η
συγκεκριμένη τροπολογία θα γίνει όχημα για περαιτέρω πετσόκομμα των εργασιακών
δικαιωμάτων και των μισθών όλων των εργαζομένων, θα γίνει όχημα για τη θεσμοθέτηση κι
άλλων εξετάσεων και πιστοποιήσεων για την απόκτηση του επαγγελματικού δικαιώματος,
περαιτέρω υποβάθμιση του περιεχομένου σπουδών των Πανεπιστημίων!».
Και συνεχίζοντας η ΑΣΥΦ, σημειώνει ότι, «ο ΠΣΦ έχει σήμερα δεσμευτεί να εφαρμόσει τα
λεγόμενα "αντισταθμιστικά" μέτρα που είναι προϋπόθεση για την ισοτίμηση των πτυχίων των
κολεγίων, δηλαδή έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τους νόμους Γαβρόγλου και Κεραμέως που
ζημιώνουν ανεπανόρθωτα τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων».
Και καταλήγοντας η ΑΣΥΦ «καλεί τους συναδέλφους να μπουν μπροστά, να προσπεράσουν
την πλειοψηφία της ηγεσίας του ΠΣΦ που στρώνει μεθοδικά το έδαφος για την αναγνώριση
από μεριάς του της ισοτίμησης και να παλέψουν για ένα πτυχίο φυσικοθεραπείας
πανεπιστημιακού επιπέδου - πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα
- καμιά κατηγοριοποίηση πτυχίων και αποφοίτων» (διαβάστε εδώ αναλυτικά).
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