
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α.Σ .Υ . )  ΠΓΝΙ  
     30 Οκτώβρη 2022 

Η ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.   

ΤΟΝ ΠΕΤΑΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

Στις 5 του Οκτώβρη διεξάγεται το συνέδριο και οι εκλογές  για την νέα σύνθεση του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ. Για 
πρώτη φορά ο σύλλογος εργαζομένων του ΠΓΝΙ δεν συμμετέχει στις εκλογές αυτές, διότι η ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ έχοντας την 
απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ του συλλόγου, αρνείται εδώ και  μήνες να προκηρύξει  εκλογές για αντιπροσώπους 
του συλλόγου ΠΓΝΙ στο συνέδριο του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.  

Πριν από 5 μήνες πραγματοποιήθηκαν εκλογές στο ΠΓΝΙ για ΔΣ συλλόγου και ΠΟΕΔΗΝ και με ευθύνη της 
ΔΑΚΕ απορρίφθηκε η πρόταση για διεξαγωγή εκλογών για ΝΤ της ΑΔΕΔΥ με δικαιολογία την  αποφυγή  «εκλογικού 
φόρτου». Έκτοτε με διάφορες προφάσεις το προεδρείο της ΔΑΚΕ «έπαιζε καθυστερήσεις» στην διεξαγωγή των 
εκλογών και τελικά πέτυχε το στόχο του «εθελοντικού αποκλεισμού» του συλλόγου από το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.  

Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμιά επίσημη αιτιολόγηση, καμιά προσπάθεια εξήγησης αυτής της στάσης από 
την ΔΑΚΕ. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του ΝΤ. ΑΔΕΔΥ ο οποίος επικαλείται διαρκή πίεση προς τον πρόεδρο του 
συλλόγου εργαζ. ΠΓΝΙ , αρνείται να κοινοποιήσει δημόσια τα email  για διεξαγωγή των εκλογών και να καταγγείλει 
την άρνηση του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων να προκηρύξει εκλογές. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του ΔΣ 
του συλλόγου εργαζομένων  του ΠΓΝΙ , συμμετέχοντας στο ίδιο θέατρο του παραλόγου, υποστηρίζει ότι ουδέποτε 
έλαβε ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ για τις επικείμενες εκλογές του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ!!!. 

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Ν.Τ. για την διεξαγωγή των εκλογών ξεκαθάρισαν ότι 
ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς, οι οποίοι δεν ευνοούν τις ταξικές δυνάμεις, δεν μπορεί το ΝΤ να πάει σε 
εκλογές χωρίς το μεγαλύτερο σωματείο της πόλης και καλέσανε τις δύο παρατάξεις να σταματήσουν τα παιχνίδια σε 
βάρος των εργαζόμενων και να αφήσουν τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ να εκπροσωπηθούν στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ 

Ο αποκλεισμός του συγκεκριμένου σωματείου από το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ θα αφαιρέσει από τη ΔΑΚΕ δημοσίου 
το μεγαλύτερο τμήμα της δύναμής της, «δίνοντας» ουσιαστικά το ΝΤ στον ΣΥΡΙΖΑ ή στην ΠΑΣΚΕ, οι οποίοι 
άλλωστε συνεργάστηκαν άψογα σε κοινό προσανατολισμό με την ΔΑΚΕ την τελευταία 4ετία!!!. Αυτή η εξέλιξη 
προφανώς δεν θα γίνει χωρίς ανταλλάγματα προς τη ΔΑΚΕ, αλλά φυσικά το γεγονός ότι 1400 και πλέον 
εργαζόμενοι δεν θα εκπροσωπηθούν στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ ουδόλως απασχολεί τους συνδικαλιστές 
των  παρατάξεων αυτών. Το κέρδος λοιπόν της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΚΕ  είναι εμφανές. Γιατί 
όμως η ΔΑΚΕ «χαρίζει» ένα συνδικαλιστικό όργανο ;  

Η πολιτική αυτή επιλογή της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ δεν είναι τίποτα άλλο από την διαρκή προσπάθεια 
συνδικαλιστικής απομόνωσης του συλλόγου ΠΓΝΙ και την παραπέρα μετατροπή του σε «παραμάγαζο» της 
Διοίκησης, χτυπώντας την ενότητα των εργαζομένων στο δημόσιο. Το ΠΓΝΙ έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση 
ως πεδίο πιλοτικής υλοποίησης δράσεων του «ΝΕΟΥ ΕΣΥ», όπως  η  ΣΔΙΤ μεταξύ ΠΓΝΙ ΕΠΡΟΨΥΗ την οποία όχι 
μόνο υπερψήφισε σε 2 συνεδριάσεις του ΔΣ του ΠΓΝΙ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων  και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, 
αλλά για την οποία  ο το προεδρείο της ΔΑΚΕ του συλλόγου αρνείται να πάρει θέση για το θέμα, ακόμη και μετά την 
κοινοποίηση της επιστολής των 28 εργαζομένων της Ψυχιατρικής Κλινικής προς τον Δ/ντή της κλινικής.  

Οι συνάδελφοι  ας κρίνουν τις μεθοδεύσεις αυτές και τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού και ας 
απομονώσουν  την ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ η οποία επιχειρεί την απομόνωση του συλλόγου από τους άλλους εργαζόμενους 
του δημοσίου στην φάση της μεγαλύτερης επίθεσης της κυβέρνησης στις ζωές μας και μάλιστα εν΄όψει της μεγάλης 
πανεργατικής απεργίας στις 9 του Νοέμβρη. 


