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15 ΦΛΕΒ 10. Συνάντηση µε τη νέα διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε καλό 
κλίµα για τα προβλήµατα της νοσηλευτικής υπηρεσίας. 
 
16 ΜΑΡ 10. Συµµετοχή του προεδρείου στη µεγάλη πορεία που έγινε στην Αθήνα και 
διοργάνωσε η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Ε.Σ.Υ 
 
6 ΑΠΡ 10. Επίσκεψη του  προεδρείου στο νοσοκοµείο της Νάουσας µε κλιµάκιο της 
οµοσπονδίας. 
 
5 ΜΑΙ 10. Συνάντηση µε τον διοικητή του νοσοκοµείου Βεροίας και του ετέθησαν τα 
θέµατα των οφειλοµένων  ρεπό, αποσπάσεις νοσηλευτών εκτός νοσοκοµείου και 
αλλότρια καθήκοντα των νοσηλευτών. 
 
26 ΜΑΙ 10. Έγγραφο προς τον διοικητή Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ για την εύρυθµη λειτουργία 
του αναισθησιολογικού τµήµατος. 
 
2 ΙΟΥΝ 10. Συµµετοχή του προεδρείου στην κινητοποίηση της οµοσπονδίας και 
κατάληψη του υπουργείου υγείας µε αφορµή την απόφαση της υπουργού για 
αναβολή των εκλογών της Ε.Ν.Ε 
 
7 ΙΟΥΝ 10. Καταγγελία προς το υπουργείο υγείας και τους τοπικούς βουλευτές για 
την κατάθεση τροπολογίας για την αναβολή των εκλογών της Ε.Ν.Ε 
 
9 ΙΟΥΝ 10. Έγγραφο προς το διοικητή του νοσοκοµείου Βεροίας και τη διευθύντρια 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας για τις αποσπάσεις νοσηλευτών  και την ανάθεση 
υπευθύνου νοσηλευτικής υπηρεσίας του Κ.Υ Αλεξάνδρειας νοσηλεύτρια µε βαθµό Β΄ 
 
20 ΙΟΥΝ 10. Έγγραφο προς τον διοικητή του Γ.Ν.Βεροιας για την ανάθεση 
καθηκόντων τοµεαρχη παθολογικού τοµέα σε νοσηλεύτρια χωρίς τα προβλεπόµενα 
από το νόµο προσόντα. 
 
10 ΙΟΥΛ 10. Παρέµβαση του προέδρου του συλλόγου για βιαιοπραγία σε βάρος 
νοσηλεύτριας του Α.Ι Μακροχωρίου από εργαζόµενη σε φαρµακείο. 
 



10 AYΓ 10. Συνάντηση µε τη διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας και προτάσεις 
για τη λειτουργία των τακτικών Ε.Ι και τη στελέχωση του αναισθησιολογικού 
τµήµατος όπου και συµφωνήθηκε πρόταση –λύση για τα πιστοποιητικά θανάτου. 
 
28 ΝΟΕ 10. Καταγγελία προς τον υπουργό Υ.Υ.Κ.Α και τον διοικητή της 3ης 
Δ.Υ.Π.Ε για παράνοµες αποφάσεις του διοικητή του Γ.Ν Βέροιας. 
 
26 ΝΟΕ 10. Συµµετοχή του προεδρείου στο 12ο συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ στη 
Λάρισα 
 
5 ΔΕΚ. 10. Συνέντευξη του προέδρου του συλλόγου στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ» για τα προβλήµατα του νοσοκοµείου Βέροιας. 
 
8 ΔΕΚ 10. Οµόφωνη απόφαση του ΔΣ του συλλόγου για νοσηλευτική διηµερίδα την 
άνοιξη του 2011 στη Βέροια. 
 
28 ΔΕΚ. 10. Έγγραφο προς την οµοσπονδία  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Ε.Σ.Υ για συνάντηση στη 
Βέροια όλων των πρωτοβάθµιων σωµατείων για θεσµικά θέµατα. 
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