
 

 

 

Θέμα: Να αποσυρθεί τώρα η απόφαση για την εκδικητική απόλυση του Προέδρου του 

Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας», Κώστα Καταραχιά 

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συντάσσεται με τους υγειονομικούς υπαλλήλους στον αγώνα 

που δίνουν καθημερινά με αυταπάρνηση, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος 

υγείας, την αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα της δημόσιας υγείας, την αύξηση 

των Μ.Ε.Θ. και τις  προσλήψεις νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτών που, ειδικά 

υπό την παρούσα οδυνηρή συγκυρία, είναι απαραίτητες. 

Σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, η κυβέρνηση επιλέγει να οδηγήσει στην 

απόλυση τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», 

επικουρικό γιατρό, Κώστα Καταραχιά. 

Η απόλυση ενός γιατρού και μάλιστα από το μεγαλύτερο ογκολογικό 

Νοσοκομείο της χώρας, την ώρα που οι ανάγκες της Πανδημίας, αλλά πολύ 

περισσότερο των ίδιων των νοσοκομείων, απαιτούν χιλιάδες μαζικές προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού, αποτελεί προκλητική πράξη που περιφρονεί τις αυξημένες 

ανάγκες της κοινωνίας. Ακόμα χειρότερα, πρόκειται για μια εκδικητική πράξη που 

έρχεται σε συνέχεια της εκδικητικής μετακίνησής του, παραμονές Χριστουγέννων, στη 

Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου «Σωτηρία», ενώ η ειδικότητά του (Ακτινολόγος) είναι 

παντελώς άσχετη με το αντικείμενο της εντατικολογίας. 
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Προς 
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



Η παράταση της θητείας  του έως την 31η Μαρτίου που ισχύει η τρίμηνη 

μετακίνησή του στο Σωτηρία και όχι έως τις 31 Οκτωβρίου, όπως παρατάθηκε για 

όλους τους επικουρικούς Γιατρούς πανελλαδικά, είναι ξεκάθαρο πως τον οδηγεί  στην 

ανεργία. Πρόκειται για κίνηση εκδίκησης ενάντια στον αγώνα του Συλλόγου 

Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» για τη στήριξη του δημόσιου 

συστήματος υγείας και του ίδιου του προέδρου του προσωπικά. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την αλληλεγγύη του στον  Κώστα Καταραχιά και 

ζητά να μην απολυθεί και να επιστρέψει στο τμήμα του, όπου και είναι απαραίτητος.  

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των υγειονομικών την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 

και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Υγείας. Να μην επιτρέψουμε να απολυθεί ο πρώτος 

συνδικαλιστής μετά το 1974, ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του 

Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». 

 

 

 

 

. 

 

 


