
 

 
 

 

Δελτίο Τύπου  της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
Σχετικά με την συνάντηση του ΚΔΣ  με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό 

 
 

Την Δευτέρα 23/10/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση του Κ.Δ.Σ του 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  με τον Υπουργό.      
 Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι για το 
διηνεκές, είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια. Με αυτή τη πολιτική, τα προβλήματα της πλειοψηφίας των 
εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων φυσικοθεραπευτών δεν έχουν τέλος. 
Συγκεκριμένα: Ο Υπουργός ανάφερε ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν και περεταίρω μειώσεις του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2018, λόγω πιθανής μείωσης των εσόδων του.   
            Σχετικά με τη καταβολή του 
ανθυγιεινού επίδόματος,  τόνισε χαρακτηριστικά: <<τώρα έχουμε επιτροπεία , μνημόνιο, αξιολόγηση, 
και είναι αδιανόητο να ζητάμε...>> Είναι αδιανόητο δηλαδή να έχουν  και οι φυσικοθεραπευτές, που 
εργάζονται στις ίδιες ανθυγιεινές συνθήκες με τους άλλους συναδέλφους, τα ίδια ανάλογα επιδόματα; και 
φυσικά «σιγή ιχθύος» για τη λήψη μέτρων που αφορούν την προστασία της υγείας τους. Όλα στο βωμό 
της ανταγωνιστικότητας! 
Για τις τελευταίες ρυθμίσεις που αφορούν το rebate και το clawback, ο υπουργός υγείας έκανε το 
«παγώνι», παραπέμποντας στον Κο Πολάκη.       
 Επιβεβαιώνεται επίσης ότι η πλειοψηφία του ΔΣ του ΠΣΦ, πρωτοστατούντος του επικεφαλής της 
συνδικαλιστικής παράταξης που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ(ΟΡΑΜΑ)  αποδέχεται το χαράτσι των rebate 
και clawback. Πρακτικά αποδέχονται τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, τη μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες και αυτό που “διεκδικούν”, είναι ο τρόπος καταβολής 
τους. Για αυτό το μόνο που βρήκαν να ψελλίσουν στον Υπουργό είναι «ότι υπήρξε καθυστέρηση στην 
ενημέρωσή  τους»!!  Κάνουν το “λαγό” της κυβέρνησης, (που σημειωτέων κατάθεσε τροπολογία στη 
βουλή που ολοκληρώνει την απελευθέρωση του επαγγέλματος, που ενισχύει την μεγάλη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη φυσικοθεραπεία). Ζητήσανε δηλαδή από τον υπουργό να θεσπίσει για τη 
«σωτηρία» των  εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών να πληρώνουν οι ασθενείς συμμετοχή 15%  
για κάθε φυσικοθεραπεία. Στρέφονται  με αυτό το τρόπο ενάντια  στους εργαζόμενους, 
στηρίζοντας τη πολιτική  που πλήττει και αυτούς και εμάς. Αντί να συμμαχήσουμε μαζί τους, και 
να ενωθούμε σε κοινό αγώνα για την ανατροπή της, ζητάνε να πληρώσουν ακόμα περισσότερα 
αυτοί που αντί να έχουν δωρεάν παροχές από το κράτος, πολλές φορές αναγκάζονται να 
πληρώνουν “πάνω και κάτω από το τραπέζι”. 
Η κατρακύλα τους δεν έχει τέλος! Γυρίστε τους την πλάτη! 
 
Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια 
στις  9/11/217 ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση! 
Να καταργηθούν όλα τα φορομπηχτικά χαράτσια, το claw back και το rebate! 
Να καλυφθούν όλες οι μισθολογικές απώλειες, να αποκατασταθεί η αποζημίωση των 
αυτοαπασχολούμενων στο επίπεδο που ήταν πριν τη κρίση με κρατική χρηματοδότηση! 
Να πάψουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πληρώνουν   κάθε είδους πληρωμές  
για  φυσικοθεραπείες  ! 
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