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Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………………… 
 

Προς: 
1) Γραφείο Διοίκησης του Γενικού Αντικαρκινικού 

-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών “Άγιος Σάββας” 
2) 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κοινοποίηση: 
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
Για την εκδικητική μετακίνηση της συναδέλφου Αγγελικής Γεωργούλη 

του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Τρίτη 25 Μαΐου 
 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καταγγέλλει τις παράνομες και παράτυπες αποφάσεις της 1ης ΥΠΕ για 
παράλληλα καθήκοντα αρχικά και μετακίνησης στη συνέχεια, στο νοσοκομείο «Ελπίς» (ενώ 
βρισκόταν σε καραντίνα λόγω επαφής με κρούσμα κορωνοϊού) της συναδέλφου - Πολιτικού 
Μηχανικού, Γεωργούλη Αγγελικής – Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, δραστήριας 
εκλεγμένης συνδικαλίστριας για πολλά έτη στον Σύλλογο του “ΓΑΟΝΑ Άγιος Σάββας» και 
πρόσφατα εκλεγμένης ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Η μετακίνηση της συναδέλφου ακολουθεί, μετά την μεθοδευμένη απομάκρυνση του Γιατρού 
Ακτινολόγου και Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Κώστα Καταραχιά από το Νοσοκομείο, 
με τον οποίο είχαν κοινή συνδικαλιστική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. 

Το Τεχνικό προσωπικό των Νοσοκομείων, εν μέσω συνεχούς έκθεσης στην Πανδημία έχει να 
διαχειρισθεί και την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των αναγκαίων υποδομών. Ειδικά οι 
Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων με συναίσθηση της δύσκολης κατάστασης, όπως η 
Γεωργούλη, επωμίζονται τεράστιες ευθύνες για τη λειτουργία τους την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο, την εποπτεία και υλοποίησης των έργων. 

Η τιμωρητική όπως φαίνεται δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Δ/ντρια 
Τεχνικής Υπηρεσίας– εκδικητική μετακίνηση της συναδέλφου Πολιτικού Μηχανικού κας 
Γεωργούλη, ενώ ήταν σε καραντίνα, ώστε να ασκεί τα καθήκοντα του επιβλέποντα μηχανικού και 
να υπογράφει (!) ταυτόχρονα σε δύο νοσοκομεία δημιουργεί πέρα από τα τυπικά και σοβαρά 
πραγματικά προβλήματα και προβλήματα τα οποία έχουν επιπτώσεις στην υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων των ασθενών και των συνοδών τους. 

Η δίωξη μιας συναδέλφου γνωστής για τις προτάσεις της και τα οράματά της για ένα 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο πρότυπο δεν πρέπει να περάσει. Όλοι αυτοί που θεωρούν τους 
δημόσιους υπαλλήλους αδύναμα ανθρωπάκια που θα τα εκφοβίζουν με τραμπουκισμό, 
διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα θα καταλάβουν ότι αυτές οι εποχές πέρασαν ανεπιστεπτί και θα 
μας βρουν όλους απέναντί τους!  
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Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καταγγέλλει την λογική μετατροπής του εργαζομένου σε άνθρωπο λάστιχο με 
συνέπειες στον ίδιο αλλά και στο περιβάλλον του αντί της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για 
να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. 

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ, τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία του δημοσίου να πάρουν θέση.  

 Να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις της 1ης ΥΠΕ και η συνάδελφος Αγγελική 
Γεωργούλη να συνεχίσει απρόσκοπτα τα καθήκοντα της στο “ ΓΑΟΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”. 

 Να προσληφθεί μόνιμος υπάλληλος – αντίστοιχης ειδικότητας στο Νοσοκομείο 
«Ελπίς». 

 Να σταματήσει κάθε πειθαρχικό μέτρο και δίωξη κατά της συνδικαλίστριας Πολιτικού 
Μηχανικού – Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του “ΓΑΟΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” 
Αγγελικής Γεωργούλη. 

 

 

 


