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Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας καταδικάζει την εκδικητική απόλυση της επικουρικής
γαστρεντερολόγου Βασιλικής Τσακτσιρά στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων,
που  έπεται  της  απόλυσης  του  Κώστα  Καταραχιά,  προέδρου  του  σωματείου  των
εργαζομένων του Αγίου Σάββα. 

Η εν λόγω ιατρός είχε προσληφθεί ως επικουρική πριν την πανδημία και- παρά την
κυβερνητική  απόφαση  για  παράταση  της  σύμβασης  όλων  των  επικουρικών  μέχρι  τον
Οκτώβρη  του  21-  ο  Διοικητής  του  προαναφερόμενου  νοσοκομείου  αποφάσισε  να  μην
ανανεώσει  τη  σύμβαση  της  και  να  την  απολύσει,  εν  μέσω  όξυνσης  της  πανδημίας.
Τονίζουμε μάλιστα ότι η απολυόμενη γιατρός είναι μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας με
ανήλικο τέκνο. 

Στην ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι « η κυβέρνηση εκδικείται
τους άλλοτε «ήρωες» και τους ενοχοποιεί, την ώρα που η υγειονομική κρίση βρίσκεται σε
όξυνση και κάθε γιατρός είναι πολύτιμος» και «πως η απολυόμενη συνάδελφος μπήκε στο
στόχαστρο του διοικητή του νοσοκομείου Χατζηκώστα, επειδή διεκδίκησε τα αυτονόητα.
Απαιτούμε να μην απολυθεί η συνάδελφος επικουρικός».

Το  Δ.Σ  της  ΕΛΜΕ  υποστηρίζει  το  δίκαιο  αίτημα  της  επαναπρόσληψης  της
απολυόμενης ιατρού και συμπαρατάσσεται με την ΟΕΝΓΕ, την ΑΔΕΔΥ και όλους τους
μαζικούς φορείς στον αγώνα ικανοποίησης των αιτημάτων των εργαζομένων. Δηλώνει, με
τη σειρά του, ότι την ώρα που η κυβέρνηση οφείλει να κάνει μαζικές προσλήψεις, για να
ενισχύσει  τα  καταρρέοντα  νοσοκομεία  εν  μέσω  επίτασης  της  πανδημίας,  προχωρεί  σε
απολύσεις και αυτού ακόμη του υπάρχοντος υγειονομικού προσωπικού, δείχνοντας, με τον
πιο προκλητικό τρόπο, την πλήρη περιφρόνησή της στα λαϊκά αιτήματα για υγειονομική
θωράκιση της κοινωνίας. 
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