
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 
 

 

πλαδέιθηζζεο-πλάδειθνη 

 

Σελ Παξαζθεπή 18/12/20 ελεκεξσζήθακε από ην ΚΓ πσο ππάξρεη λεόηεξν πόξηζκα ηεο 

Δπηηξνπήο Κξίζεο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη νη 

θπζηθνζεξαπεπηέο. Έλα πόξηζκα πνπ «απνηειεί δηθαίσζε γηα έλα πάγην αίηεκα ηνπ θιάδνπ» θαη «πσο 

κεηά από αμηνιόγεζε θαη απνινγηζκό ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ αλαζηέιιεηαη ε απεξγία ηεο 22
εο

 

Γεθεκβξίνπ». Όπσο καο ελεκέξσζαλ επίζεο ηόζν ν Πξόεδξνο όζν θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο 

πιεηνςεθίαο κέζσ ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, ε ζεηηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη ζηνλ ΤΙΤΑΝΙΟ 

ΑΓΩΝΑ και ηιρ πποζυπικέρ γνυπιμίερ και επαθέρ πος είσαν οι ίδιοι και ζηην παπέμβαζη και ηην 

πολιηική βούληζη από πολύ τηλά. 

Εύλογα μεηά από αςηέρ ηιρ δηλώζειρ δημιοςπγούνηαι λοιπόν ηα εξήρ επυηήμαηα: 

1) Αθνύ ππάξρνπλ απηέο νη «γλσξηκίεο» θαη νη «πνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο ζρέζεηο» κε πνιύ 

πςειά  πξόζσπα, γηαηί ηόηε ηόζα ρξόληα δελ έρνπλ ιπζεί ηα πάγηα πξνβιήκαηα ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ; 

2) Γλσξίδεη ή όρη  ν Πξόεδξνο θαη ε πιεηνςεθία όηη ν ηηηάληνο αγώλαο ηνπο θαη νη πξνζσπηθέο 

επαθέο ηνπο, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ έληαμε ζην πόξηζκα μόνο ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηα λνζνθνκεία, απνθιείνληαο ηαπηόρξνλα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππόινηπεο 

δνκέο Τγείαο θαη Πξόλνηαο; 

3) Αλ λαη, ηόηε γηαηί δελ ππάξρεη νύηε κία αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζή ηνπο; 

4)Αλ είλαη ζέκα γλσξηκηώλ,πνπ πάλε νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εληαρζεί έλα επάγγεικα ζηα ΒΑΔ; 

Δπεηδή ζεσξνύκε πσο θαλέλαο ζπλάδειθνο δελ είλαη αθειήο ώζηε λα πηζηέςεη πσο ε πιεηνςεθία 

δε γλσξίδεη ην αθξηβέο πεξηερόκελν ηνπ πνξίζκαηνο, όινη θαηαιαβαίλνπκε πσο πξόθεηηαη απιά γηα έλα 

αθόκα επηθνηλσληαθό ηξηθ θαη κηα πξνζπάζεηα λα επηβιεζεί ζιγή νεκποηαθείος. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα 

εθεζπραζκνύ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κία πνιηηηθή ηαθηηθή ελάληηα ζε θάζε κνξθή αγσληζηηθήο δξάζεο, εμ 

νπ θη ε αλαζηνιή ηεο απεξγίαο. Μηα ινγηθή «ζησπήο» θαη κηα ρεηξαγώγεζε ηνπ ηύπνπ « ηη ρξεηαδόκαζηε 

ηηο απεξγίεο θαη ηηο άιιεο θηλεηνπνηήζεηο αθνύ όια ιύλνληαη κε πξνζσπηθέο γλσξηκίεο θαη πνιηηηθέο 

επαθέο». 

Ζ σκή πξαγκαηηθόηεηα όκσο ζπλάδειθνη είλαη πσο ζην ζπγθεθξηκέλν πόξηζκα  είλαη  κελ ζεηηθό 

πνπ θάησ από ηελ πίεζε ησλ αγώλσλ εληάζζεη ζηα ΒΑΔ  ηνπο λνζνθνκεηαθνύο θπζηθνζεξαπεπηέο, 

αθήλεη όκσο εθηόο όζνπο εξγάδνληαη ζε άιιεο δνκέο. Σν πόξηζκα είλαη εηζήγεζε ζηε θπβέξλεζε πνπ ζα 

απνθαζίζεη ελ ηέιεη θαη δελ απνηειεί ην ίδην λόκν. Άξα θαλέλαο εθεζπραζκόο. Όινη έρνπκε δεη 

πνξίζκαηα λα θαηαιήγνπλ ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ ηόζν από ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, όζν θαη ηνπ 

ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ  ΠΑΟΚ-ΚΗΝΑΛ παιαηόηεξα. Αθόκα θαη λόκνπο “έληαμεο” θιάδσλ   έρνπκε δεη πνπ 

έρνπλ κείλεη είηε αλελεξγνί,  είηε είλαη “άδεην πνπθάκηζν”. 

Όινη έρνπκε δεη πάγηα θαη δίθαηα αηηήκαηά καο, όπσο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ, ρνξήγεζε ΜΑΠ, 

αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Τγεία, θ.α., λα κε δηθαηώλνληαη παξά ηα «ρεηξνθξνηήκαηα» θαη ηηο 

δηαβεβαηώζεηο από «πνιύ ςειά». Όινη βιέπνπκε ην ίδην απηό έξγν λα επαλαιακβάλεηαη δηαρξνληθά ζην 

όλνκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο ινγηθήο «θόζηνπο-νθέινπο». 

Σςναδέλθιζζερ-Σςνάδελθοι 

Απαληάκε δπλακηθά ζηα λέα δεδνκέλα θαη ελαληησλόκαζηε ζηε ινγηθή εθεζπραζκνύ ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ ΚΓ. Γελ πεξηκέλνπκε ηηο εμειίμεηο κεηά ηηο γηνξηέο, νύηε ην πόξηζκα γηα ην Αλζπγηεηλό 

Δπίδνκα ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. Δδώ θαη ηώξα απαιηούμε και διεκδικούμε: 

 

- Έληαμε ζηα ΒΑΔ όισλ ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζηηο δνκέο Τγείαο θαη Πξόλνηαο. Υνξήγεζε ηνπ 

αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο 

 - Μείσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. 

 - 5ήκεξν-30σξν-6σξν - Αύμεζε ησλ εηήζησλ εκεξώλ θαλνληθήο άδεηαο. 

 - Λήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ. 

 - Πξόζιεςε κόληκσλ Ηαηξώλ Δξγαζίαο θαη Σερληθώλ Αζθαιείαο ζε όιεο ηηο κνλάδεο Τγείαο θαη 

Πξόλνηαο. 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2020 

 


