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Αθήνα 30-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του Αγίου Σάββα με την πλήρη κάλυψη και συνενοχή του υπουργείου υγείας και
της Α ΥΠΕ, μεθοδεύει την απόλυση εν ψυχρώ, του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων του

νοσοκομείου και μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, επικουρικό Γιατρό Κώστα Καταραχιά. 
Προηγήθηκε η εκδικητική μετακίνηση του παραμονές Χριστουγέννων στη ΜΕΘ του Σωτηρία,
ενώ  η  ειδικότητά  του  (Ακτινολόγος)  είναι  παντελώς  άσχετη  με  το  αντικείμενο  της
εντατικολογίας. Στις 7 Γενάρη που έληγε η ετήσια σύμβασή του, η Διοίκηση μονομερώς και
αιφνιδιαστικά τον ενημερώνει ότι η θητεία του δεν παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθετική
ρύθμιση του υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη, όπως παρατάθηκε για όλους τους επικουρικούς
Γιατρούς πανελλαδικά, αλλά παρατείνεται έως τον Μάρτη που ισχύει η τρίμηνη μετακίνηση του
στο Σωτηρία με ξεκάθαρο στόχο να απολυθεί και να οδηγηθεί στην ανεργία!!! 
Μάλιστα κύκλοι του νοσοκομείου αποκάλυψαν συζητήσεις παραγόντων μαζί με τη διοίκηση
όπου μεθόδευαν την απόλυση του στις 7 Γενάρη πράγμα που εντέλει θεώρησαν ακόμη και
αυτοί, υπερβολικό. Είχε προηγηθεί τέλη Νοέμβρη η ευθεία απειλή του διοικητή της 1ης ΥΠΕ
Στάθη που τον κάλεσε στο γραφείο του έξω από κάθε υπηρεσιακή διαδικασία λέγοντάς του ότι
θα τον διώξει και αυτός από τον Άγιο Σάββα αν συνεχίσει τον μαχητικό συνδικαλισμό με την
ντουντούκα.  Άμεσα  ο  πρόεδρος  ενημέρωσε  το  σωματείο,  την  ΕΙΝΑΠ και  την  ΟΕΝΓΕ την
ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ για όλα αυτά τα έκτροπα και αποφασίστηκε στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στις
11 Γενάρη συνάντηση του ΔΣ με το υπουργείο. 

Η  πρόεδρος  της  ΕΙΝΑΠ ανέλαβε  την  επικοινωνία  με  το  υπουργείο  για  τον  ορισμό
συνάντησης, φτάνοντας τελικά να ενημερώνει τον Κώστα Καταραχιά και μέλη του ΔΣ, ότι ο γ.
γραμματέας  του  υπουργείου  Υγείας  κος  Κωτσιόπουλος διεμήνυσε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα
θέμα συνάντησης, και ότι σε 20 μέρες διορίζεται μόνιμος στο ΝΙΜΙΤΣ αφού ολοκληρώθηκε η
διαδικασία των κρίσεων για μόνιμες θέσεις ακτινολόγων. Παρόλο που ο Κώστας Καταραχιάς
απάντησε  ότι  αυτό  είναι  υπεκφυγή  του  υπουργείου  για  να  ρίξει  στάχτη  στα  μάτια  μας,  η
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ επέμεινε στη γραμμή αποδεχόμενη τον εμπαιγμό του υπουργείου και
υιοθετώντας την τοποθέτηση του ότι τάχα  είναι σίγουρος ο διορισμός του και δεν χρειάζεται να
κάνουμε τίποτα. Μέλη του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ αρνήθηκαν αυτά τα παιχνίδια με τις προφορικές
επικοινωνίες και απαίτησαν να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, της ΟΕΝΓΕ
και του Σωματείου στη διοίκηση του Αγίου Σάββα την Παρασκευή 15 Γενάρη όπου και έγινε,
παρά την απουσία της προέδρου της ΕΙΝΑΠ.  

Σε αυτή την παράσταση τα μέλη του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ έμειναν άναυδοι
μπροστά στην αμετροέπεια, τον κυνισμό και την αλαζονεία της διοικήτριας και του υποδιοικητή
του  Αγίου  Σάββα  που  στην  αρχή  έκλειναν  την  πόρτα,  μετά  δεν  δεχόντουσαν  όλη  την
αντιπροσωπεία  για  συνάντηση,  στη  συνέχεια  επιχειρηματολογούσαν  ότι  περισσεύει  ένας
απεικονιστής γιατρός στο αντικαρκινικό νοσοκομείο με σχεδόν 5 χρόνια εξειδικευμένη εμπειρία
και κατέληγαν στα γνωστά πλέον ψέματα περί επικείμενου μόνιμου διορισμού του. 

Τελικά την Παρασκευή 22 Γενάρη οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των μόνιμων
θέσεων  και  ο  συνάδελφος  Καταραχιας  δεν  διοριζόταν  πουθενά,  αποκαλύπτοντας  τον
προκλητικό και ανήθικο εμπαιγμό που ενορχήστρωσε το υπουργείο υγείας και η διοίκηση με
σκοπό την απόλυση του από το ΕΣΥ. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εκτεθειμένη πλέον για την
στάση  της  απαντώντας  σε  ηλεκτρονική  συνομιλία  του  ΔΣ  είπε  ότι  έκανε  τηλεφωνική
επικοινωνία με την διοικήτρια Μπαλαούρα και ότι συνεννοήθηκε αυθαίρετα μαζί της να πάει ο
Κ.Καταραχιάς για 10 λεπτά στο γραφείο της...??? Τι θα έλεγαν άραγε στο γραφείο της ? Να
μην ξαναβγεί με τη ντουντούκα στο προαύλιο? Να κάτσει ήσυχος? Προφανώς απορρίφθηκε
αυτή η σκανδαλώδης κλειστή συνάντηση. 

Το σωματείο απευθύνθηκε στην Διευθύντρια του τμήματος που δουλεύει ζητώντας της
να επανέλθει στο αίτημα της για παραμονή του Κ. Καταραχιά τουλάχιστον μέχρι την παράταση
που έχουν όλοι οι επικουρικοί. Η ίδια μαζί με τους άλλους δύο διευθυντές των ακτινολογικών
τμημάtων κατέθεσαν το αυτονόητο αίτημα για παραμονή του με βάση και τις μεγάλες ανάγκες
που υπάρχουν και τις πολλαπλές επικείμενες συνταξιοδοτήσεις. 



Είναι μια προφανέστατη προσπάθεια φίμωσης ενός πρωτοπόρου σωματείου για τους
αγώνες που έδωσε για να υπερασπίσει τους εργαζόμενους και τους καρκινοπαθείς απέναντι
στην  ανεύθυνη  και  εγκληματική  στάση  της  διοίκησης  και  του  υπουργείου  που  άφησαν
ανεξέλεγκτη την διασπορά του κορονοιού στο νοσοκομείο διεκδικώντας μέτρα ασφάλειας και
προστασίας  για  όλους,  μαζικά  τεστ  κάθε  βδομάδα,  καραντίνα  και  απολύμανση  με  κάθε
κρούσμα και μαζικές προσλήψεις για να εξυπηρετεί με ασφάλεια τους Καρκινοπαθείς. 

Είναι επίσης προσπάθεια ρεβανσισμού και εκδίκησης για την δημοσιότητα που έλαβε η
καταγγελία  του  σωματείου  για  τις  ΕΔΕ  σε  γιατρούς  και  νοσηλευτές  που  νόσησαν  από
κορονοιο.  Τα  ίδια  κάνει  η  κυβέρνηση και  το  υπουργείο  Υγείας  στην  Θεσσαλονίκη,  με  την
εισαγγελική δίωξη σε βάρος της προέδρου της ΕΝΙΘ Δάφνης Κατσίμπα, τα ίδια στο Ρέθυμνο
με  την  δίωξη  σε  βάρος  διευθύντριας  παθολογικής  κλινικής  που  αποκάλυψε  τα  αίσχη  της
κυβερνητική  πολιτικής.  Είναι  μια  συνολική  προσπάθεια  της  κυβέρνησης  να  τσακίσει  τον
συνδικαλισμό και τις δημοκρατικές μας ελευθερίες,  χτυπώντας μαχητικά σωματεία αλλά και
αγωνιστές  που  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  του  αγώνα  για  την  διεκδίκηση  ποιοτικής
παροχής υγείας στους ασθενείς, προσλήψεις μονιμοποιήσεις, αλλά και στην σύγκρουση με τις
πολιτικές ιδιωτικοποίησης, εργολαβιών, απολύσεων και περικοπών.

Δεν θα περάσει !!!
Μετά τη συνέλευση στο προαύλιο  στις 28-1-2021 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ συνεχίζουμε τη μάχη και απαιτούμε:

1) Να  μην  απολυθεί  ο  πρόεδρος  του  συλλόγου  εργαζομένων  Κ.  Καταραχιας  και  να
επιστρέψει στο τμήμα του όπου και είναι απαραίτητος

2) Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις με επείγουσα ανάγκη
την ενίσχυση του παθολογοανατομικού εργαστηρίου που καταρρέει λόγω αποχώρησης
4 επικουρικών Ιατρών. 

3) Να σταματήσει  το  νοσοκομείο  να  είναι  εμβολιαστικό  κέντρο.  Κανένα  εντέλλεσθε  σε
γιατρό για τους εμβολιασμούς που είναι κατεξοχήν θέμα οργάνωσης και ενίσχυσης της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

4) Αναστολή όλων των μετακινήσεων 
5) ΒΑΕ επαναφορά 13ου 14ου μισθού

Αποφασίζουμε προειδοποιητική στάση εργασίας 11:00 με 15:00 την
Πέμπτη 4 Φλεβάρη και συγκέντρωση στο προαύλιο 11πμ με κάλεσμα σε

ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ , ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ, σε σωματεία, φορείς  και σε συλλόγους
καρκινοπαθών ασθενών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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