
Για την απεργία των εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών

Οι μικροί εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές απεργούμε για την προστασία της ζωής και του
εισοδήματός  μας.  Βιώνουμε  την  αγωνία  για  το  πως  θα  βγουν  οι  επόμενοι  μήνες.  Φέτος
κλείνουν 10 χρόνια περικοπών στα οποία το μικρό εργαστήριο φυσικοθεραπείας μάτωσε
κυριολεκτικά για να επιβιώσει. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ ήταν ο ιδρώτας του συναδέλφου που
του εκλεψαν και κλέβουν για να τροφοδοτήσουν τη λεγόμενη ανάπτυξή τους. Τα χρέη που
δημιουργήθηκαν ενω συνεχίζουν οι περικοπές, προστίθενται στο φόντο της  πρωτοφανούς
ακρίβειας σε είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση των οικογενειών μας, των τιμών στο
ρεύμα και τα καύσιμα, της οικονομικής κρίσης, του φόβου του πολέμου, της κατάστασης στο
σύστημα Υγείας με την πανδημία να παραμένει εδώ,  αφόρητα βάρη στις πλάτες μας!

«Δεν προσαρμοζόμαστε! Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε!»

Δεν αρκούν τα ψίχουλα, με τα οποία προσπαθεί να μας ξεγελάσει η κυβέρνηση. Τα διάφορα
pass, τα κουπόνια για το σούπερ μάρκετ και το ρεύμα, δεν μπορούν ούτε κατά διάνοια να
ανακουφίσουν τα βάρη που μας έχουν  φορτώσει.  Δεν είναι  δυνατόν  ν’  αντιμετωπιστεί  η
ακρίβεια αν δεν στηριχθεί το εισόδημα με μειώσεις και πλαφόν στις τιμές, με κατάργηση του
ΦΠΑ στα βασικά είδη.

Την ίδια ώρα που σε εμάς λένε κυνικά πως “όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει”, υπάρχουν
επιχειρηματικοί όμιλοι στο χώρο που τα κέρδη τους έχουν εκτοξευτεί ιδιαίτερα μέσα στην
πανδημία.

Καμία αναμονή και ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους "σωτήρες" που μας υπόσχονται
ξανά -προεκλογικά- λύσεις στα προβλήματά μας. Η πείρα που έχουμε αποκτήσει από τους
επίδοξους λυτρωτές μας δεν πρέπει να αφήνει χώρο για νέες αυταπάτες. Θα είναι επιζήμια
κάθε αναμονή που θα εντάσσει τους αγώνες σε οποιαδήποτε κυβερνητική εναλλαγή, που θα
παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις μέσα στο λάκκο των υποσχέσεων και των ψεύτικων
ελπίδων. 

O κρατικός προϋπολογισμός όσον αφορά στις παροχές υγείας αποτυπώνει τη διαχρονική και
εξολοκλήρου μετατόπιση των αναγκών υγείας του λαού με τις πληρωμές των ασφαλιστικών
εισφορών και στο όριο που αυτές επιτρέπουν. Γι’ αυτό υπάρχουν περικοπές στον κανονισμό
παροχών του ΕΟΠΥΥ και στις φυσικοθεραπείες, επιβολή ποσοστού συμμετοχής 10%.

Οι ευθύνες της ηγεσίας του συλλόγου είναι μεγάλες για τον εφησυχασμό που διέσπειρε στον
κλάδο με τα ψίχουλα που κάθε φορά απέφεραν οι διαπραγματεύσεις “σε καλό κλίμα” και η
διπλωματία. Δεν είναι μόνο το Clawback και Rebate αλλά μια αλληλουχία πραγμάτων που
συμπληρώνουν  το  παζλ  ενός  προδιαγεγραμμένου  δρόμου  που  οδηγεί  στο  λουκέτο,  στη
συντριβή του μικρού εργαστηρίου και στο γιγάντωμα των μεγάλων. Ο σύλλογος συνεχίζει
την ίδια εκφυλιστική τακτική να προκηρύσσει  απεργία για ένα μέρος του κλάδου δηλαδή



μόνο  τους  εργαστηριούχους  και  δη  αυτούς  με  σύμβαση  ΕΟΠΥΥ.  Χωρίς  ουσιαστική
προετοιμασία, χωρίς κάλεσμα για κινητοποίηση, ακόμα και η επιλογή της ημέρας σε συνέχεια
τριήμερου σχολιάστηκε αρνητικά απο τους συναδέλφους. Με αυτές τις συντεχνιακές λογικές
δεν  παίρνουμε  τον  ασθενή  στο  πλευρό  μας.  Αντίθετα  μας  ενδιαφέρει  πώς  θα  του
φορτώσουμε  τη  χασούρα  μας  και  με  μεγαλύτερη  συμμετοχή,  με  30’  πλαφόν  στο  χρόνο
θεραπείας, με έξτρα κόστη μπας και σωθεί η κατάσταση αλλά ο προϋπολογισμός να μένει
καθηλωμένος.

Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μαζί με τους ασθενείς μας,
η οργάνωσή μας μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας!
Μόνο η ενεργητική παρέμβασή μας μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, με αιτήματα
που θα βρίσκουν απόκριση και στήριξη από τους ασθενείς μας, από τον κόσμο δηλαδή που
μπαίνει στα εργαστήρια μας, που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και προβλήματα, για αυξήσεις
στους μισθούς και τις συντάξεις,να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές, για ρεύμα
και βασικά αγαθά φτηνά για όλους.

Απαιτούμε:

1. Ανοιγμα του προυπολογισμού με γεναία ενίσχυση. Πληρης κατάργηση rb-cb. Αυξηση 
τιμής συνεδρίας στα όρια του πληθωρισμού.
 
2. Οχι στο συμψηφισμό με αναπτυξιακές δαπάνες γιατί αρκετοι δεν μπορούν να τις 
κάνουν και θα ωφεληθούν οι μεγάλοι ενώ θα διατηρείται ο κλειστός προυπολογισμός.
 
3. Τελος στο πλαφόν στον αριθμό συνεδριών. Συνταγογράφηση φυσικοθεραπείας 
ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς
 
4. Καταργηση συμμετοχής για τον ασθενή.
 
5. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για τον α/α φυσικοθεραπευτή χωρίς οικογένεια και 
40.000 ευρώ με οικογένεια, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. 
 
6. Διασφάλιση εισοδήματος για τον α/α φυσικοθεραπευτή σε περίπτωση ασθένειας ή 
ατυχήματος. 
 
7. Επίδομα μητρότητας στις α/α του κλάδου που να καλύπτει τις ανάγκες της μέλλουσας 
μητέρας ώστε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια να διανύει την περίοδο της κύησης και του 
τοκετού. 
  
8. Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. 
 
9. Αναστολή κατασχέσεων και απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

10. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Φθηνότερο τιμολόγιο

σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς πρόσθετα χαράτσια. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς.  Άμεση ρύθμιση των χρεών.

 


