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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Θέμα:  «Πρόσκληση Δ.Σ. για τρέχοντα θέματα». 

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση για συζήτηση στις 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

στα γραφεία του συλλόγου  με θέματα : 

Εισηγητής: Φλούδας Γεώργιος  

 Ενέργειες του συλλόγου για την μη χορήγηση ειδικής άδειας ν.2071/1992  Φ.Ε.Κ. 5489 

στα νοσηλευτικά τμήματα. 

 Προτάσεις παρατάξεων σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου. 

 Ενημέρωση νέων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. σχετικά με την εγγραφή τους στον σύλλογο. 

 Επαναφορά του Ταμείου Αλληλοβοήθειας στον σύλλογο και προτάσεις για καταστατικές 

αλλαγές αυτού. 

 Ανοιξιάτικος – Αποκριάτικος χορός του συλλόγου. 

 Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του Δ.Σ. του νοσοκομείου. 

 Λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 Οργάνωση ημερίδας με θέμα τον θεσμό του τεχνικού ασφαλείας. 

 Τυχών τρέχοντα θέματα. 

 

 

 

Προς: 

 Ζήκα Γιολάντα 

 Αγγέλη Νικόλαο 

 Φωτίου Αριστείδη 

 Δαβή Παναγιώτη 

 Πρέντζα Γεώργιο 

 Οικονόμου Μαργαρίτα 

 Σαφαρίκα Λεωνίδα 

 Κίτσιο Ευάγγελο 
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Εισηγητής: Οικονόμου Μαργαρίτα-Κίτσιος Ευάγγελος 

 Καθορισμός χρόνου εκλογών για εκπροσώπους στο Σύλλογο Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. 

 Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας 

 Εκτίμηση της διαδικασίας της "κοπής πίτας" στο Π.Γ.Ν.Ι. 

  Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το 2019 

Εισηγητής: Πρέντζας Γεώργιος  

 Ορισμός γενικής συνέλευσης με κύριο θέμα την προετοιμασία απεργίας . 

 Συζήτηση για τις επιπτώσεις του κρατικού προυπολογισμού στην Υγεία και στο Π.Γ.Ν.Ι.  

 Προβλήματα κλινικών και τμημάτων και ταυτοποίηση προβλημάτων λόγω της  επιπλέον 
αύξησης ασθενών (420.000) το 2019 στο Π.Γ.Ν.Ι. 

 Εξηγήσεις από τον πρόεδρο του συλλόγου και εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι., για τις 
συναντήσεις μεταξύ της διοίκησης και στελεχών της ιατρικής κατά κύριο λόγο  
υπηρεσίας, που έγιναν πριν τις γιορτές  με στόχο το άνοιγμα των χειρουργικών 
αιθουσών του 4ου κτιρίου, με δεδομένη την υποστελέχωση και υπερεντατικοποίηση σε 
όλο το Π.Γ.Ν.Ι., θυμίζοντας τις μεθοδεύσεις ανοίγματος του 4ου κτιρίου. 

 Πρόσκληση εγγραφής όλων των συμβασιούχων στον σύλλογο ως ισότιμα μέλη με 
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.. 

 Εξηγήσεις από Δ.Α.Κ.Ε. και Π.Α.Σ.Κ.Ε. για την κοινή κοπή πίτας με την διοίκηση σε 
αντίθεση με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 14 -11-2019. 

 Έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του ταμείου του συλλόγου.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Γεώργιος Φλούδας 

Ο Γραμματέας 
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Νικόλαος Αγγέλης 
 
 

 


