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Ψήφισμα συμπαράστασης 

Όχι στη συνεχιζόμενη δίωξη του προέδρου του σωματείου του Άγιου Σάββα 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την εκδικητική απόλυση του 

Κώστα Καταραχιά, επικουρικού γιατρού και προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων 

του Νοσοκομείου ο «Άγιος Σάββας», του μεγαλύτερου ογκολογικού νοσοκομείου της 

χώρας. Είχε προηγηθεί η εκδικητική μετακίνησή του, στα τέλη Δεκέμβρη του 2020, 

στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία» χωρίς αυτό να δικαιολογείται από την 

ειδικότητά του. 

Η Διοίκηση του νοσοκομείου και το υπουργείο δεν ανανεώνουν επιλεκτικά την 

σύμβασή του. Στις 7 Γενάρη, που έληγε η ετήσια σύμβασή του, η Διοίκηση ενημέρωσε 

ότι η θητεία του δεν παρατείνεται, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση του 

υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη, όπως παρατάθηκε για όλους τους επικουρικούς 

Γιατρούς, αλλά παρατείνεται έως 31 Μάρτη που ισχύει η τρίμηνη μετακίνησή του στο 

Σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι ο συνάδελφος θα απολυθεί και θα οδηγηθεί στην ανεργία, 

όταν λήξει η σύμβασή του. Η απόλυση του Κώστα Καταραχιά είναι διπλά προκλητική 

αφού επιβεβαιώνει την κυβερνητική αδιαφορία για την ενίσχυση του ΕΣΥ με γιατρούς.  

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχωρά σε μαζικές προσλήψεις γιατρών – 

νοσηλευτών και επίταξη ολόκληρου του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αντίθετα υπογράφει 

ακόμα και εκδικητικές απολύσεις υγειονομικών.  

Η δίωξη του Κώστα Καταραχιά, είναι επίθεση στο σωματείο του νοσοκομείου 

και η απόλυση γίνεται εκδικητικά λόγω της αγωνιστικής στάσης του σωματείου τα 

προηγούμενα χρόνια, αλλά και λόγω της καταγγελίας του για τις ΕΔΕ σε γιατρούς και 

νοσηλευτές που νόσησαν από κορωνοϊό. Πρόκειται για ένα σωματείο που τα τελευταία 

δέκα χρόνια έχει βρεθεί στο κέντρο του αγώνα ενάντια στα κλεισίματα και τις 

συγχωνεύσεις, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για μονιμοποιήσεις και προσλήψεις και 

για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.  

Η επίθεση αυτή δεν είναι η μοναδική. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία 

βιομηχανία συνδικαλιστικών διώξεων στους εργαζόμενους που αποκαλύπτουν τις 

συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία εν μέσω κορωνοϊού. Γι αυτό και η 

στοχοποίηση του συναδέλφου και η εκδικητική απόλυσή του δεν πρέπει να περάσουν. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και αλληλεγγύη 

στον συνάδελφο, στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του σωματείου του και απαιτεί την 

ακύρωση της απόλυσης. 

 

 

 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr

