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ΘΕΜΑ  1Ο: 

Ενημέρωση για το ανθυγιεινό-κρατήσεις νέου μισθολογίου-συγχωνεύσεις 

νοσοκομείου 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Έγκριση δαπανών 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Έγκριση δαπανών ημερίδας νοσηλευτικής υπηρεσίας 

 Ο πρόεδρος του σωματείου ενημέρωσε τα μέλη του σωματείου για το ανθυγιεινό 

επίδομα το οποίο θα δοθεί στο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό 150 Ευρώ 

και στην Β’ κατηγορία 70 Ευρώ. Η παρακράτηση του ποσού που προκύπτει από την 

διαφορά του Νέου Μισθολογίου, έπρεπε γίνει σε 3 δόσεις αρχομένης από την 1η 

Μαΐου. 

Με  παρέμβαση όμως   του σωματείου προς την διοίκηση, διότι τα χρήματα είναι 

πολλά  για ορισμένους συναδέλφους ,έγινε τελικά σε 8 δόσεις. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο αίτημα της νοσηλευτικής υπηρεσίας να 

βοηθήσει το σωματείο οικονομικά την διημερίδα που θα γίνει στις 30 Μαρτίου. Ο 

αντιπρόεδρος κ. Τσαντσαρίδης είπε ότι η συγκεκριμένη Διημερίδα γίνεται για την 

προβολή ορισμένων , αλλά εγκρίνει το ποσό της  δαπάνης. Η συνάδελφος 

Μαστρογιάννη διαφώνησε με την δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό τον 750 

Ευρώ περίπου. 



Επίσης, έγινε πρόταση για μια γενική συνέλευση την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 για 

να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και για να γίνει κλείσιμο 2 ωρών του ταμείου σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Η Μαστρογιάννη Τασούλα, έκανε πρόταση για οικονομική ενίσχυση των 

συναδέλφων της Χαλυβουργικής διότι είναι απλήρωτοι πολλούς μήνες. Ο πρόεδρος 

πρότεινε το ποσό των 200 Ευρώ και η πρόταση έγινε δεκτή από όλους. 

Το ΔΣ αποφάσισε την έγκριση των εξής δαπανών: 

1. Ποσό 334,56 ευρώ  για τα ψηφοδέλτια των εκλογών της 8 Φεβρουαρίου 

2. Ποσό 380 ευρώ για συνδρομή ΠΟΕΔΗΝ 

3. Ποσό 260 ευρώ το λεωφορείο και τα στέφανα της κηδείας του Σαριόγλου 

4. 320 ευρώ έξοδα δικαστικού αντιπροσώπου 

5. 1028,28 ευρώ δώρα Χριστουγέννων 

6. 344,4 ευρώ για αφίσες και λαχείου χορού 

7. 310 ευρώ δαπάνη για την αγωγή της συναδέλφου ΜΕΘ ( Σιδηροπούλου 

Μαρίας ) κατά της διευθύντριας της ΜΕΘ 

8. 50 ευρώ έξοδα μετάβασης του προέδρου για την  ενημέρωση του στην 

Θεσσαλονίκη από την ΠΟΕΔΗΝ 

9. Επίσης αποφάσισε ομόφωνα η δαπάνη για  κάθε μετάβαση στη 

Θεσσαλονίκη να είναι 50 ευρώ 

10. Εγκρίνεται δάνειο 500 Ευρώ στον Ορφανίδη Λεωνίδα 

 

 

Ο Πρόεδρος       ο Γραμματέας 

Παπαδόπουλος Ιωάννης    Μανομενίδης Γεώργιος

   

 

 

 

 

 


