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Για άλλη μια φορά η ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ απέδειξε τι σημαίνει Δημοκρατία και συλλογικότητα στις 

αποφάσεις!! Με την επίφαση του αγαθού σκοπού και ενεργώντας σαν να είναι ο Σύλλογος 

Εργαζομένων τσιφλίκι της, χωρίς καμία απόφαση του Δ.Σ. ή ενημέρωση στις άλλες παρατάξεις (εκτός 

ίσως από την ΔΗΣΥ, τον μόνιμο συνεταίρο),  αποφάσισε την διοργάνωση της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

στο ΠΓΝΙ, μετατρέποντας την σε Γενική Συνέλευση-κομματική φιέστα καταγγελίας της Διοίκησης. 

Στην εκδήλωση προσφέρθηκε πλούσιος μπουφές με λεφτά των εργαζομένων και χορηγών, 

χωρίς ξανά απόφαση του ΔΣ! «Ιστορικό» χαιρετισμό σύμφωνα και με δημοσιεύματα, απεύθυνε η 

αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη για πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας και την προεκλογική της 

εκστρατεία ως υποψήφια Δήμαρχος με την Ν.Δ. Θυμίζουμε πως από παράδοση, την εκδήλωση της 

κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΓΝΙ διοργανώνει πάντα η Διοίκηση του νοσοκομείου  ως 

οικοδεσπότης, κάνοντας ταυτόχρονα και συνοπτικό απολογισμό του έργου της. Στη συνέχεια, 

τιμώντας τους εργαζόμενους του ιδρύματος και την προσφορά τους, δίνει συμβολικά ρεπό ως 

αναγνώριση του έργου τους. Τι άλλαξε άραγε φέτος και αντί για «χρόνια πολλά, καλή χρονιά» 

ακούγαμε τον επιθετικό μονόλογο του προέδρου της ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ; Μήπως έρχονται εκλογές και 

θυμήθηκε το κομματικό του καθήκον; 

Το ίδιο χρονικό διάστημα, με αφορμή την δυσκολία πρόσβασης των εργαζομένων στο 

Νοσοκομείο λόγω των καιρικών συνθηκών, είχαμε ανακοινώσεις και πάλι χωρίς απόφαση του ΔΣ, της 

πλειοψηφίας του Συλλόγου (ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ) με την οποία ενημέρωνε πως μίσθωνε λεωφορεία για την 

μεταφορά των εργαζομένων. Ταυτόχρονες ανακοινώσεις όμως υπήρχαν (..και ορθώς!) και από την 

Διοίκηση του Νοσοκομείου, ως υπεύθυνη για την λειτουργία του νοσοκομείου και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Ποιος αλήθεια μίσθωσε και πλήρωσε τελικά τα λεωφορεία αναλαμβάνοντας και την 

ευθύνη ασφάλειας των εργαζομένων. Γιατί άραγε το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, ενώ έχει υποχρέωση 

εκτέλεσης συγκεκριμένων δρομολογίων προς τα νοσοκομεία δεν τα εκτέλεσε, παρά περίμενε να 

γίνει μίσθωση για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει με το κόμιστρο; Να υποθέσουμε ότι με 

κόμιστρο είναι επισφαλής η μετακίνηση, ενώ με μίσθωση ξαφνικά γίνεται ασφαλής…; Παράλληλα 

παρουσιάστηκαν φαινόμενα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας από ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ  που χρέωναν 10-

15 ευρώ ανά άτομο για μετάβαση στο ΠΓΝΙ". Η ΕΑΠ καταγγέλλει το απαράδεκτο αυτό γεγονός. 

Προτίθεται Η ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ να κάνει το ίδιο;  

Περιμένουμε από την ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ να συνεχίσει τις παρεμβάσεις εντός του ιδρύματος χωρίς να δίνει 

λογαριασμό σε κανέναν, δείχνοντας  πόσο σέβεται θεσμούς και πρόσωπα. Σε προγενέστερο χρόνο 

είχαμε καταγγείλει αποφάσεις για φροντιστήρια Αγγλικών, χορευτικά, μαθήματα Βυζαντινής 

μουσικής, εκδρομές κλπ, που ναι μεν ακούγονται όμορφα και σωστά για τους εργαζόμενους, τελούν 

όμως υπό αδιαφανείς  συνθήκες και χωρίς αποφάσεις Δ.Σ., εκτός αν τις παίρνουν στα γραφεία της 

ΔΑΚΕ. Πλειοψηφία έχουν.  

Αναμένουμε να την δούμε να προσπαθεί να εγκαινιάσει βιαστικά και το 4ο κτίριο, για να το 

αποδώσει μαζί με την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όπως η ΝΔ ευαγγελίζεται…!!! 


