
          ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

 

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471 syllogos@agsavvas-hosp.gr 

Αθήνα 24-03-2021 
 

ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 
 

Σξίηε 30 Μαξηίνπ ζηάζε εξγαζίαο ηεο ΠΟΕΔΗΝ 11πκ-3κκ  
πξνζπγθέληξωζε 12κεο. ζηνλ Άγην άββα θαη ζπγθέληξωζε 1κκ ζην Τπνπξγείν Τγείαο 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο, εδώ θαη έλα κήλα αξλείηαη πεηζκαηηθά λα δώζεη απάληεζε ζην πην απιό 
εξώηεκα: «Γιαηί εν μέζω πανδημίαρ, ηη ζηιγμή μάλιζηα πος κάνει έκκληζη ζε ιδιώηερ 
γιαηπούρ να ζηελεσώζοςν ηο ΕΣΥ και πποσωπάει ζε επιηάξειρ, γιαηί ηην ίδια ζηιγμή, δεν 
ανανεώνει ηη ζύμβαζη ηος επικοςπικού γιαηπού Κώζηα Καηαπασιά, μέσπι ηιρ 31 
Οκηωβπίος 2021, όπωρ άλλωζηε κάνει για ηο ζύνολο ηων 2000 και πλέον επικοςπικών 
γιαηπών πος ςπηπεηούν ζηο ΕΣΥ, αλλά ανηίθεηα ηον απολύει ζηιρ 31 Μαπηίος»; 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο, γξάθεη «ζηα παιηά ηνπ ηα παπνύηζηα» ηηο  ηξείο επεξσηήζεηο πνπ έρνπλ 
θαηαηεζεί ζηε βνπιή γηα ην ίδην ζέκα από ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ΤΡΗΕΑ, ΚΚΔ, θαη 
ΜΔΡΑ 25, θαη εδώ θαη έλα ζρεδόλ κήλα, δελ έρεη απαληήζεη. 
 

Σν ππνπξγείν Τγείαο έρεη θνξντδέςεη επαλεηιεκκέλα ηηο Οκνζπνλδίεο ησλ Τγεηνλνκηθώλ 
(ΠΟΔΓΖΝ, ΟΔΝΓΔ) αιιά θαη ηελ ΔΗΝΑΠ θαη ην ύιινγν Δξγαδόκελσλ ηνπ Αγίνπ άββα, 
αξλνύκελν λα δερηεί «ηνπο ήξσεο ηεο Τγείαο» θαη λα απαληήζεη ζην παξαπάλσ εξώηεκα.    
 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο δελ δίλεη ζεκαζία ζηηο πάλσ από 550 ππνγξαθέο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Άγηνο άββαο (πάλσ από ην 60% ηνπ Πξνζσπηθνύ) πνπ απαηηνύλ λα κελ 
απνιπζεί ν πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ ηνπο, ηελ ώξα  πνπ ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΔΓΖΝ νη θελέο 
νξγαληθέο ζέζεηο ζην λνζνθνκείν, μεπεξλάλε ηηο 400. 
   

Σν Τπνπξγείν πγείαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο θαξθηλνπαζείο πνπ έρνπλ ελώζεη ηε θσλή ηνπο 
κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ δεηώληαο λα κελ θύγεη θαλέλαο γηαηξόο, γηαηί ηνπο έρνπλ 
αλάγθε όινπο, ζηε ζθιεξή κάρε πνπ δίλνπλ γηα ηε δσή. 
 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο, δελ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα δεθάδεο ςεθίζκαηα πλδηθάησλ όιεο ηεο 
ρώξαο, θαη πάλσ από 500 ζπλδηθαιηζηώλ θαη αηξεηώλ ηεο απηνδηνίθεζεο, πνπ θαηαγγέιινπλ ηελ 
ζπλδηθαιηζηηθή δίσμε – απόιπζε ηνπ Κώζηα Καηαξαρηά, πξόεδξνπ ηνπ ζπιιόγνπ ηνπ Αγίνπ 
άββα. Φνξέσλ όπσο ε ΑΓΔΓΤ, δεθάδεο ζσκαηεία Ννζνθνκείσλ, Δλώζεηο Γηαηξώλ, αθόκε θαη 
ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Αζήλαο ηνπ θ. Παηνύιε. 
 

Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηνλ θ Κηθίιηα θαη ηνλ θ. Κνληνδακάλε, κεγαιύηεξε ζεκαζία έρεη λα 
δηώμνπλ, παξάλνκα θαη παξάηππα, έλαλ καρόκελν ζπλδηθαιηζηή, πξόεδξν ηνπ ζσκαηείνπ, παξά 
ε πγεία ησλ αζζελώλ θαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κεγαιύηεξνπ Αληηθαξθηληθνύ λνζνθνκείνπ ηεο 
ρώξαο. 
  

Απέλαληη ζε απηή ηελ αληηκεηώπηζε απαληάκε ζπιινγηθά θαη αγωληζηηθά όινη καδί νη 
εξγαδόκελνη ηνπ λνζνθνκείνπ. πλερίδνπκε ηηο αγωληζηηθέο παξεκβάζεηο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο θαη θαινύκε όινπο ηνπ ζπλαδέιθνπο, ηνπο ζπκπαξαζηάηεο θαη ηα 
ζωκαηεία πνπ κέρξη ηώξα έρνπλ ζηαζεί ζην πιεπξό καο λα θιηκαθώζνπκε ηηο επόκελεο 
κέξεο δίλνληαο ξαληεβνύ: 
 

 Σελ Παξαζθεπή 26 Μαξηίνπ θαη ώξα 5.30κκ έμσ από ην Τπνπξγείν Τγείαο ηελ ώξα ηεο 
ελεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

 Σελ Σξίηε 30 Μαξηίνπ ζηελ ζηάζε εξγαζίαο πνπ έρεη θεξύμεη ε ΠΟΔΓΖΝ ζε 
ζπκπαξάζηαζε ζην ζσκαηείν καο 11πκ-3κκ θαη πξνζπγθέληξσζε 12κεο. ζηνλ Άγην 
άββα θαη ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 1κκ ζην Τπνπξγείν Τγείαο! 

Η εθδηθεηηθή απόιπζε ηνπ ηαηξνύ, πξνέδξνπ ηνπ ζωκαηείνπ καο, 
Κώζηα Καηαξαρηά ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ 

 
 



Φεθίζκαηα αιιειεγγύεο ελάληηα ζηε δίωμε ηνπ Κώζηα Καηαξαρηά  
κέρξη ηώξα έρνπλ βγάιεη: 

 
ΑΓΔΓΤ, ΟΔΝΓΔ, ΠΟΔΓΖΝ, ΔΗΝΑΠ, ΔΝΗΘ, Ηαηξηθόο ύιινγνο Αζήλαο, Έλσζε Γηαηξώλ ΔΤ 
Υαλίσλ,  
 
Σα ζωκαηεία εξγαδόκελωλ ζηα λνζνθνκεία: Γελλεκαηάο, Αηηηθό, Αζθιεπηείν Βνύιαο, Κξαηηθό 
Νηθαίαο, Δξπζξόο, Αγία Όιγα, Ακαιία Φιέκηλγθ, Γξνκνθαίηεην, Θξηάζην, Αγιαΐα Κπξηαθνύ, Λατθό, 
Ηππνθξάηεην Θεζζαινλίθεο, Ηθαξίαο, Υαλίσλ  
 
Οη ζύιινγνη Εθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο: Α Αζήλαο, Αξηζηνηέιεο, Νέαο 
κύξλεο, Γιπθάδαο-Βνύιαο-Βάξθηδαο-Βνπιηαγκέλεο, Μαξνπζίνπ, Αηγάιεσ, Κ. σηεξίνπ, 
Γπηηθήο Αηηηθήο «Κ. Βάξλαιεο», Άλσ Ληνζίσλ- Φπιήο, Υαλίσλ, Ε Θεζζαινλίθεο,  
 
Οη ΕΛΜΕ: Β, Γ θαη Δ Αζήλαο, Άλσ Ληνζίσλ- Φπιήο, Νέαο κύξλεο Καιιηζέαο Μνζράηνπ, Β 
ΔΛΜΔ Γπηηθήο Αηηηθήο, Υαλίσλ, Λήκλνπ θαη Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, ΔΛΜΔ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, A, Γ θαη Δ 
ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο, Ζκαζίαο, Ζιείαο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο 
 
Σα δεπηεξνβάζκηα πλδηθαιηζηηθά Όξγαλα: ΓOE, ΠΟΠΔΡΣ, ΠΟΘΑ, Δξγαηηθό Κέληξν 
Πεηξαηά, Οκνζπνλδία εξγαδόκελσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (ΠΟΠΟΚΟΠ),  
ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ,  Οκνζπνλδία Τπάιιεισλ ππ. Αλάπηπμεο, ηέσο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο Δξεπλάο 
θαη ηερλνινγίαο  
 
Σα πξωηνβάζκηα ζωκαηεία: ΠΔΝΔΝ, ΔΛΜΑ, ΠΔΦΑ, ΠΤΠΔΡΣ, Κιαδηθό πλδηθάην 
Ηδησηηθήο Τγείαο Αζήλαο, σκαηείν εξγαδόκελσλ ΔΤΑΘ, Παλειιήληα Έλσζε πληεξεηώλ 
Αξραηνηήησλ, σκαηείν Public, ύιινγνο Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 
ύιινγνο ππαιιήισλ ΤΠ.ΑΝ, Παλειιήλην σκαηείν Δθηάθηνπ Πξνζσπηθνύ Τπ Πνιηηηζκνύ, 
ύιινγνο Γαλεηδόκελνπ πξνζσπηθνύ  ηξαπεδηθνύ ηνκέα (Τ.ΓΑ.Π.Σ.Σ.), ύιινγνο εξγαδόκελσλ 
ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS, ΜΣ Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ύιινγνο ππάιιεισλ Βηβιίνπ 
Υάξηνπ Αηηηθήο, ΔΓΑΠ-Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο,  
 
Οη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο: ΤΡΗΕΑ- Πξννδεπηηθή πκκαρία, ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα 
Διιάδαο θαη ΜΔΡΑ 25, πνπ θαηέζεζαλ επεξσηήζεηο ζηε βνπιή, ρσξίο πνηέ λα πάξνπλ 
απάληεζε.  
 

Δεθάδεο δεκνηηθέο θηλήζεηο θαη ζπιινγηθόηεηεο, αλάκεζα ηνπο Γεκνηηθή Κίλεζε Αληαξζία 
ζηηο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο, Γεκνηηθή Κίλεζε «Ζ Πόιε Αιιηώο» δήκνπ Νεάπνιεο-πθεώλ, Λατθή 
πλέιεπζε Κνισλνύ-Πιάησλα-επνιίσλ, Αξηζηεξή Παξέκβαζε Πνιηηώλ Βύξσλα, ΠΔ 
Παξεκβάζεηο πζπεηξώζεηο 
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