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Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για την
είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό
Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού
(Αθήνα)

Λ

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση
ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, η
κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι αιτήσεις
συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κατατίθενται
στην Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη ροή.
Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν. (υπάρχει στην ιστοσελίδα της
Ε.Ν.Ε.).
2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του
αιτούντος.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των
μελών της οικογένειας.
4. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αποκλειστικά ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα,
2ος όροφος).
Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την
Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί, προωθούνται σταδιακά
στους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε. λόγω του μεγάλου όγκου,
ώστε να τις παραλάβουν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές
Υπηρεσίες. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να παραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της
Ε.Ν.Ε., θα αποσταλούν ταχυδρομικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

Υ

α. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό Πρατήριο
του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα): http://enne.gr/18970

γραμμάτων από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
Α.Ε.: http://enne.gr/18810

β. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης: http://enne.gr/18965

ε. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου μέσω
των καταστημάτων τους από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.: http://enne.gr/19189

γ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.
gr/18909
δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγ-

στ. LA VIE EN ROSE ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.: Παροχή έκπτωσης
50% στα μέλη της Ε.Ν.Ε. από την αρχική τιμή όλων των προϊόντων: http://enne.gr/19887

Υπουργείο Υγείας: Άρση της αναστολής
αδειών στο υγειονομικό προσωπικό

A

Αποφασίστηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, με αριθμό
πρωτοκόλλου 5318, η άρση της αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών του προσωπικού των Νοσοκομείου του ΕΣΥ, του
ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά
Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία, Τοπικές Ομάδες Υγείας), από κοινοποιήσεως του παρόντος.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες θα χορηγούνται μετά από αίτηση
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του εργαζόμενου, αφού προηγηθεί θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή/Προέδρου του φορέα,
λαμβάνοντας πάντα μέριμνα, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε

περίπτωση, με την αυτοπρόσωπη παρουσία ικανού αριθμού
υπαλλήλων η ομαλή λειτουργία του φορέα και η κάλυψη των
έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
6Κ/2020 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Ε

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του
ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων ογδόντα τριών (483) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%C
E%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCC
MS01.ASEP.056643&_afrLoop=100019526694672047&_adf.
ctrl-state=d9ywkg055_141#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv
er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.056643%26_
afrLoop%3D100019526694672047%26_adf.ctrlstate%3Dd9ywkg055_145

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προσωρινών
Αποτελεσμάτων Επιλαχόντων Προκήρυξης
2Κ/2019 – Κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής
(Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ)

Α

Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.
Α΄/15.1.2021), όπως ισχύει, προέβη, μετά τους απαιτούμενους
ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση είκοσι επτά
(27) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»
Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων
ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία των οποίων ορίζεται από την
18η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και λήγει με την πάρο-

δο της 27ης Δεκεμβρίου 2021, ημέρας Δευτέρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%C
E%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCC
MS01.ASEP.056902&_afrLoop=73568601293456393&_adf.
ctrl-state=ku4tr5s7s_34#!%40%40%3Fvar%3Ducmserve
r%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.056902%26_
afrLoop%3D73568601293456393%26_adf.ctrlstate%3Dku4tr5s7s_38
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Ίδρυμα Μποδοσάκη: Έναρξη υποβολής
αιτήσεων για το 50ο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Υποτροφιών

Τ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής
των αιτήσεων για το 50ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.

κτρων και το κόστος διαβίωσης για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές πλήρους φοίτησης, ενώ αφορούν σε σύγχρονα
επιστημονικά πεδία με μεγάλη ζήτηση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Το φετινό Πρόγραμμα σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 50 χρόνων διαρκούς υποστήριξης των νέων στην πραγματοποίηση
των σπουδών που ονειρεύονται, με την Κοινότητα των Υποτρόφων να αριθμεί πλέον περισσότερα από 2.500 μέλη.

Αίτηση υποτροφίας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2022. Οι υποτροφίες καλύπτουν το κόστος των διδά-

Αναλυτικές πληροφορίες:

Τ

https://www.bodossaki.gr/enarxiaitiseonipotrofion/

Ίδρυμα Ωνάση:
Προκήρυξη Υποτροφιών 2022-23

Το ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών
ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να
διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης
υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών
πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη υποτροφιών, τους σχετικούς όρους, την αίτηση και
τα δικαιολογητικά παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Συχνές
Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση
scholarship.applications@onassis.org ή μέσω τηλεφώνου
στο +30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057.

Oι ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ απευθύνονται σε όσους έχουν ελληνική
ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού
Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών
λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Αναλυτικές πληροφορίες:
https://www.onassis.org/el/open-calls/onassis-foundationscholarships-call-for-the-academic-year-2022-23
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Τελετή βράβευσης Νομισματικό Μουσείο Ε.Ν.Ε.: «Οι Νοσηλευτές βραβεύτηκαν για τον
αγώνα τους κατά της πανδημίας COVID – 19»

Σ

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021, έλαβε χώρα στην εμβληματική αίθουσα των Εσπερίδων του Ιλίου
Μελάθρου, η τελετή βράβευσης
των Νοσηλευτών, σε μια άριστα
οργανωμένη εκδήλωση με τίτλο:
«ΑΓΩΝ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ».
Η εκδήλωση πλαισιώσε το άνοιγμα της νέας λαμπρής περιοδικής
έκθεσης του Νομισματικού Μουσείου με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου
και με την οποία το Μουσείο συμμετέχει δυναμικά στη Δράση
Εθνικής Εμβέλειας «Ελλάδα 21» για τον Εορτασμό της Επετείου των 200 ετών από την απελευθερωτική Επανάσταση του
1821.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο και βραβεύτηκαν αντιπροσωπευτικά 21
Νοσηλευτές, οι οποίοι μαζί με τους συναδέλφους τους, ως
αφανείς ήρωες, πρωτοστατούν και διατηρούν αλώβητο το

Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτω από
αντίξοες συνθήκες ενάντια στην
πανδημία COVID-19.
Τους Νοσηλευτές τίμησαν με την
παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού,
κοινωνικού και πολιτικού βίου,
οι οποίοι εξέφρασαν το θαυμασμό και τις ευχαριστίες τους για
τον ανιδιοτελή και άοκνο αγώνα
των Νοσηλευτών. Συγκεκριμένα
παρευρέθηκαν ο Δρ. Γεώργιος
Κακαβάς (Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου), ο κ. Matjaz Longar (Πρέσβης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Αθήνα), ο κ. Christos Constanti-Zarifi
(Απόγονος της γνωστής οικογένειας μεγάλων δωρητών του
Νομισματικού Μουσείου), ο κ. Χρήστος-Αιμίλιος Φούρας (Διαμεσολαβητής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας), η κ. Elly
Symons, (Αντιπρόεδρος στην Αυστραλιανή Επιτροπή Παρθενώνα - Australian Parthenon Committee), η κ. Κλεοπάτρα Παπαευαγγέλου-Γκενάκου (Eπιστημονική υπεύθυνη της
Νομισματικής Συλλογής στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας
και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος), ο κ. Achilles
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Tsaltas (President of The Democracy &
Culture Foundation), ο κ. Γεώργιος Μεστούσης, (Εξειδικευμένος φωτογράφος
αρχαίων τέχνεργων και μνημείων), ο κ.
Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Μέλος του
ΔΣ της CORNUCOPIA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), η κ.
Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου (Προϊσταμένη Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου), ο κ. Αντώνιος Οικονομόπουλος
(Δικηγόρος), η κ. Νταίζη Σεμπεκοπούλου
(Ηθοποιός), η κ. Αφροδίτη Λίτη (Γλύπτρια
και Καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών), ο κ. Σταύρος Παναγιωτάκης (Γλύπτης, Καθηγητής στη
Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης),
ο κ. Πολύκαρπος Κομίνης (εκπαιδευόμενος Νομισματικού Μουσείου), ο κ.
Κωνσταντίνος Κωστούρος (Εικαστικός
απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών Αθηνών), η κ. Ιωάννα ΚολτσίδαΜακρή (Επίτιμη Διευθύντρια Υπουργείου
Πολιτισμού), η κ. Θεοδώρα Παπαδάκη
(Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Μέλος της
Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου)
και ο κ. Παναγιώτης Τσέλεκας (Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος των Φίλων του
Νομισματικού Μουσείου).
Την Τελετή συνόδευσαν μουσικά οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες κ. Μάριος Καζάς
(Πιανίστας), η κ. Βασιλική Βλαμάκη (Υψίφωνος) και ο κ. Νίκος Σπανάτης (κόντρα
Τενόρος).
Τιμητική βράβευση έλαβαν οι ακόλουθοι
Νοσηλευτές:
Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α.
«ΚΑΤ».
Αικατερίνη Αραβανή, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρασκευή Γεωργάκη, Προϊσταμένη
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Ευάγγελος Γιαββασόπουλος, Διευθυντής
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
Χριστίνα Δημόνη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».
Βάια Ζαγανά, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
Ευμορφία Ζαφειριάδου, Προϊσταμένη
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Κωνσταντίνα Ζησοπούλου, Διευθύντρια

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

9

10

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας.
Θεώνη Ζούγκου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
Κωνσταντίνος Ίμβρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Βασιλική Κολλιού, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Κορίνθου.
Μαρίνα Λαμπράκη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».
Ιωάννα Μίχου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
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Αναστασία Μπικούλη, Προϊσταμένη Μ.Ε.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Ευάγγελος Παπαδάκης, Πρόεδρος 5ου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ν.Ε. Κρήτης.
Ελένη Πισιμίση, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Χρυσάνθη Πιστολά, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ».
Δημήτριος Πιστόλας, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Μαρία Πλαστήρα, Διευθύντρια Νοσηλευ-
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τικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Άννα Σιγάλα, Προϊσταμένη Μονάδας COVID, Γ.Ν. Κατερίνης.
Ιωάννης Τριανταφυλλούδης, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Κέρκυρας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια προς όλους τους συντελεστές της οργάνωσης της Τελετής και ιδιαιτέρως στο Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου, Δρ. Γεώργιο Κακαβά, για την άριστη συνεργασία, η οποία

οδήγησε εκ του «ασφαλούς», στη διεξαγωγή μιας σεμνής και
συνάμα λαμπρής Τελετής, αναγνωρίζοντας και τιμώντας με
τον καλύτερο τρόπο όλους τους Νοσηλευτές για το έργο τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας για τη
διεύρυνση της Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης προς
τους Νοσηλευτές

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Νόμου 4872/2021
(Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις,
ΦΕΚ Α΄ 247/10.12.2021), «1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για
το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών
Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης
Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα
Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και
δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021
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έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις
οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.
Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο,
εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός
Δεκεμβρίου 2021.
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για
χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2,
καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της
μισθοδοσίας του δικαιούχου.
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ
του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1
απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και
όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της
αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει
τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.
Η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η καταβολή μιας
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης υπέρ υγειονομικών υπαλ-
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λήλων και λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών που απασχολούνται στις πάσης φύσεως δομές παροχής
υπηρεσιών υγείας.. Η εν λόγω ενίσχυση συνίσταται στην καταβολή του ημίσεος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού.
Η προϋπόθεση καταβολής είναι η αδιάκοπη μισθοδοσία του
δικαιούχου υπαλλήλου για το διάστημα από 01-01-2021 έως
και 30-11-2021.
Σημειωτέον, ότι μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και
οι νοσηλευτές που απασχολούνται στο Ειδικό Κέντρο Υγείας
Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ωστόσο, παρά την ως άνω ρητή πρόβλεψη, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε άλλα καταστήματα κράτησης. Επιπλέον
δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για τους νοσηλευτές στον
Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), καθώς και τους
νοσηλευτές οι οποίοι απασχολούνται σε Μονάδες Υγείας σε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, τους νοσηλευτές που απασχολούνται
σε λοιπές Μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας, τους νοσηλευτές
οι οποίοι απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
τους Νοσηλευτές των δομών των Ο.Τ.Α.. Οι παραλείψεις αυτές
θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητες και θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα, προκειμένου μεταξύ των δικαιούχων να συμπεριληφθούν όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στις προαναφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση
υφέρπει πρόδηλη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Νοσηλεύω στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα»

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), έχοντας στόχο την
προαγωγή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και
Επιμόρφωσης των Νοσηλευτών, διοργανώνει σε συνεργασία
με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νοηματικής Γλώσσας Πολυχώρος
ΚΙΒΩΤΟΣ, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Νοσηλεύω στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022.
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19 Μαρτίου 2022
Κύκλος μαθημάτων: 30 ώρες (10 μαθήματα, διάρκειας 3
ωρών).
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Κόστος συμμετοχής: 65€
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές, τηρώντας
αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ν.Ε.
Ομάδες 10 ατόμων.
Το Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. και θα μοριοδοτηθεί με 12 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε.
Ημέρα Ώρες
Ομάδα Α’
Σάββατο
11:00 – 14:00
Ομάδα Β’
Σάββατο
14:30 – 17:30
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Εκπαίδευσης

Νοηματικής Γλώσσας Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, Αιτωλίας 3-5 &
Μεσογείων, Αμπελόκηποι.
Δηλώσεις συμμετοχής (http://enne.gr/20414) στη Γραμματεία
της Ε.Ν.Ε., μέσω e-mail: grammatiaene@gmail.com έως και
την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210 – 3648044 κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

5ο Π.Τ. Κρήτης: «Επισκέψεις αντιπροσωπείας του
Διοικητικού Συμβουλίου σε Υγειονομικές Δομές της
Κρήτης

Σ

Σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για
τους Νοσηλευτές, τους υγειονομικούς
και την υγεία γενικότερα, με προβλήματα και δυσκολίες λόγω κυρίως της
πανδημίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Βαγγέλη Παπαδάκη και απόφαση των μελών του Δ.Σ. του 5ου Π.Τ. της
Ε.Ν.Ε., πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
αντιπροσωπείας μελών του Δ.Σ. μετά
του Προέδρου, στις παρακάτω υγειονομικές δομές της Κρήτης: Γ.Ν Χανίων
«ο Άγιος Γεώργιος», Γενικό Νοσοκομείο
Ρέθυμνου, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας,
Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων ο
Προέδρος και η αντιπροσωπεία των με-

λών του Δ.Σ. που μετείχαν στις συναντήσεις, είχαν την ευκαιρία, να συζητήσουν
με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, τους
Συλλόγους εργαζομένων, τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και
τους συναδέλφους Νοσηλευτές – τριες
που υπηρετούν στις παραπάνω υγειονομικές δομές, νοσηλευτικά θέματα, να
διερευνηθούν οι κυρίες νοσηλευτικές
ανάγκες ανά υγειονομική δομή και να
ανταλλάξουν ευχές για τις εορτές των
Χριστουγέννων και τις Πρωτοχρονιάς.
Η πρωτοβουλία αυτή, Θεού θέλοντος και
υγειονομικών συνθήκων επιτρέποντος,
θα συνεχιστεί με επισκέψεις και σε
άλλες υγειονομικές δομές της Κρήτης,
στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, αλλά
και σε φορείς, σε μια προσπάθεια το
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επιμελητήριο των Νοσηλευτών, το Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Κρήτης να είναι κοντά στους συναδέλφους Νοσηλευτές που αγωνίζονται καθημερινά στηρίζοντας
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προασπίζοντας με αυτοθυσία την υγειά του κοινωνικού συνόλου, αλλά
και κοντά στα προβλήματα συμβάλλοντας στην
λύση τους. Λειτουργώντας θεσμικά, ανιχνεύοντας
τις ανάγκες, προασπίζοντας και προάγοντας την
υγειά των πολίτων, τη Νοσηλευτική επιστήμη και
τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας.
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Παπαδάκης

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Αντωνακάκη

5ο Π.Τ. Κρήτης: Επισκέψεις μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου στις Παιδιατρικές
Κλινικές του ΠΑ.Γ.Ν.Η. & του Γ.Ν.Η.
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

T

Τις Παιδιατρικές κλινικές του ΠΑ.Γ.Ν.Η.
και του «Βενιζελείου – Πανανείου» Γ.Ν.
Ηρακλείου, επισκέφτηκε την Τετάρτη
29/12/2021 αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ
του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,
προσφέροντας γλυκά και ζαχαρωτά στους
ΜΙΚΡΟΥΣ ΗΡΩΕΣ που νοσηλεύονταν, μαζί
με θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση και χρόνια πολλά,
γεμάτα υγειά, ευτυχία και κάθε καλό.
Συγκεκριμένα αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο του ΔΣ Βαγγέλη Παπαδάκη, την Γεν. Γραμματέα κ Μ Αντωνακάκη, την Ταμία κ Ε. Κρασανάκη και την
Αναπλ. Γραμματέα κ. Αγγελικη Καλπακιδου πραγματοποίησαν
επίσκεψη το πρωί της Τετάρτης 29/12/2021 στην Παιδιατρική
κλινική, στην Παιδοαιματολογική κλινική και στην Παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ και ακολούθως στην Παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου -Πανανείου Γ.Ν. Η.
Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των επισκέψεων αυτών,
δόθηκε η ευκαιρία επικοινωνίας και ανταλλαγής ευχών με
μέλη της Διοίκησης και των δυο Νοσοκομείων, τις Νοσηλευ-

τικές υπηρεσίες τους, με Νοσηλευτές και
εργαζομένους και των δυο νοσοκομείων.
Θερμές ευχαριστίες για την βοήθεια στην
πραγματοποίηση των επισκέψεων αυτών
προς: το Διοικητή κ. Γ. Χαλκιαδάκη και στον
Αν. Διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ Σ. Κτενιαδάκη,
την ΔΝΥ κ. Α. Πρινάρη, τους συναδέλφους
και όλα τα μέλη του νοσοκομείου που συνέδραμαν, τον Διοικητή κ Κ. Τερζάκη και την Αν. Διοικήτρια κ Ε.
Κωστάκη του «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ – ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ» Γ Ν. Ηρακλείου,
τους Συναδέλφους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τους εργαζομένους στο «Βενιζέλειο – Πανάνειο» Γ.Ν. Ηρακλείου.
Ο Προέδρος του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ανέφερε ότι οι Νοσηλευτές έχουν
προσφέρει τα βέλτιστα στη εθνική
προσπάθεια αντιμετώπισης της
πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής
κρίσης που βιώνουμε, συνεχάρη
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μαζί με τα μέλη του ΔΣ, τους Νοσηλευτές για την προσφορά
τους και με την ελπίδα γρηγορά να ξεπεράσουμε όλοι μαζί
αυτή την υγειονομική κρίση, παρακάλεσε όλους τους πολίτες
όπως εμβολιαστούν, ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και
τα υγειονομικά πρωτοκολλά.
Τέλος ο Προέδρος και τα Μέλη του ΔΣ ευχήθηκαν σε όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ

ΥΓΕΙΑ 2022!
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ο Προέδρος
Ευάγγελος Παπαδάκης

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Αντωνακάκη

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. και
Νοσηλευτές από κάθε γωνιά της χώρας «δίνουν» Ρυθμό
στην Υγεία, στέλνοντας τις ευχές τους για το νέο έτος
Κωνσταντία Μπελαλή, Πρόεδρος 1ου Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου: «Το 2021 φτάνει στο τέλος
του, δεύτερη χρονιά πανδημίας κατά την οποία το
Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάστηκε μέσα από
δύσκολες συνθήκες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα και κατάφερε να σταθεί όρθιο χάρη
στον άοκνο αγώνα όλου του υγειονομικού προσωπικού. Οι Νοσηλευτές πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του Covid
19, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να σωθούν
όσες περισσότερες ζωές μπορούσαν, παρόλες τις ελλείψεις σε
υγειονομικό προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα Νοσοκομεία. Ας ελπίσουμε, το 2022 να μας φέρει όλα όσα μας
στέρησε το 2021, τόσο σε προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού
προσωπικού όσο και στην ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων από
την πολιτεία, που θα αποδεικνύουν έμπρακτα την αναγνώριση
του έργου των Νοσηλευτών και όχι μόνο… Καλή & Ευλογημένη
Χρονιά σε όλους μας, με Υγεία, Καλοτυχία, Δύναμη & Αισιοδοξία για καλύτερες μέρες!».
Γεώργιος Μπαλιόζογλου, Πρόεδρος 2ου Π.Τ.
Ε.Ν.Ε. Μακεδονίας & Θράκης: «Με την έλευση
της νέας χρονιάς είθισται να ανταλλάσσουμε ευχές για καλή χρονιά είτε μεταξύ των συναδέλφων
είτε μεταξύ των συγγενικών μας προσώπων. Η

πανδημία COVID - 19 όμως έχει επισκιάσει τα πάντα και εδώ
και δύο χρόνια και οι Νοσηλευτές πέρα από τους κινδύνους που
διατρέχουν από την πανδημία, βλέπουν όλα τα θεσμικά τους
αιτήματα να μην έχουν την παραμικρή εξέλιξη. Ένας κλάδος
που βρίσκεται όσο κανείς άλλος καθημερινά στην πρώτη γραμμή βλέπει ένα Υπουργείο Υγείας να μην έχει την διάθεση να
ασχοληθεί με τα θέματα των Νοσηλευτών. Με την ελπίδα λοιπόν
ότι το 2022 η πανδημία θα υποχωρήσει, και ότι το Υπουργείο
Υγείας θα νομοθετήσει επιτέλους όλα όσα δεν έπραξε τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύω ότι θα έχουμε όλοι ένα καλύτερο έτος
απ’ όλες τις απόψεις!».
Γεώργιος Αρβανίτης, Πρόεδρος 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων &
Πελοποννήσου: «Με αφορμή τον ερχομό του
νέου έτους του 2022 και κάνοντας τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς θα ήθελα να επισημάνω ότι οι περισσότερες από τις προσδοκίες
- διεκδικήσεις μας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Νοσηλευτών δεν επιτεύχθηκαν. Εν μέσω
μάλιστα πανδημίας για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο με αναστολές αδειών, νοσήσεις αλλά και απώλειες συναδέλφων από
COVID - 19, αναστολές εργασίας ανεμβολίαστων συναδέλφων,
διαμορφώθηκε ένα εξουθενωτικό εργασιακό περιβάλλον και
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ο φόρτος εργασίας χτύπησε «κόκκινο». Στα θετικά είδαμε την
έναρξη και λειτουργία του νεοσύστατου θεσμού των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που παρά τις δυσχέρειες στην πρώτη χρονιά
υλοποίησής τους μπορούν να δώσουν σημαντικές προοπτικές
για το Νοσηλευτικό Επάγγελμα. Είδαμε την αναγνώριση του
ρόλου των νοσηλευτών στην περίθαλψη περισσότερο από την
κοινωνία και λιγότερο από την πολιτεία. Από την άλλη βλέπουμε
τη διστακτικότητα του κράτους να υλοποιήσει πάγια και διαχρονικά αιτήματα για το νοσηλευτικό επάγγελμα, όπως την ένταξη του Νοσηλευτικού επαγγέλματος στα Β.Α.Ε., την δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών, τη μισθολογική αναβάθμιση, μόνιμες
προσλήψεις. Οι όποιες οικονομικές βοήθειες που δόθηκαν με
τη μορφή έκτακτων ενισχύσεων, από τη μια δείχνουν μια έμμεση αναγνώριση του κράτους από την άλλη όμως δεν απηχούν
στα διαρθρωτικά και ουσιαστικά αιτήματα του κλάδου μας. Με
την προσδοκία ότι το 2022 θα τελειώσουμε με την πανδημία,
ελπίζω να βρούμε «ευήκοα ώτα» από το Υπουργείο Υγείας αλλά
και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία και σε πνεύμα συναινετικό
- ρεαλιστικό να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας με στόχο
την αναβάθμιση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος και την βελτίωση των συνθηκών υγείας των πολιτών στην μετά COVID – 19
εποχή».
Απόστολος Κωτσής, Πρόεδρος 4ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: «Εμπόλεμη
χρονιά για τους Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες το
2021, κατά το οποίο έδωσαν τον «υπέρ πάντων»
αγώνα προκειμένου να σώσουν όσες περισσότερες ζωές μπορούσαν... Αψηφώντας προσωπική,
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, απέδειξαν γι άλλη μια φορά
την ανιδιοτελή προσφορά στον Συνάνθρωπό τους, δίνοντας στην
κοινωνία το μήνυμα πως το επάγγελμα τους είναι πρώτα Λειτούργημα και κατόπιν «επάγγελμα»! Έχοντας την πεποίθηση ότι
η κοινωνία έχει ήδη Αναγνωρίσει το μέγεθος της προσφοράς
των Νοσηλευτών στο ΕΣΎ της Ελλάδος, είμαι βέβαιος πως δεν
θα αργήσει και η «αναγνώρισή» της, από την Ελληνική κυβέρνηση, όπως μας ΑΞΊΖΕΙ!.. Ευελπιστώντας σε ένα» ειρηνικό»
2022, γεμάτο Υγεία κι ευλογία, εύχομαι σε όλους μας, μια Καλύτερη Χρονιά!».
Ευάγγελος Παπαδάκης, Πρόεδρος 5ου Π.Τ.
Ε.Ν.Ε. Κρήτης: «Μπαίνοντας σε μια διαδικασία
απολογισμού, μπορώ να πω ότι το 2021 ήταν μια
χρόνια με δυσκολίες και προκλήσεις σε προσωπικό, κοινωνικό και εθνικό επίπεδο αλλά και
μια χρονιά αναστοχασμού και αγώνα για ένα λαμπρό, ποιο φωτεινό μέλλον, αρκεί βέβαια εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε και αγωνιστούμε για αυτό. Ήταν η χρονιά που υποκλίθηκαν όλοι μπροστά στον αγώνα και στην αυτοθυσία των
υγειονομικών, των Νοσηλευτών, των σύγχρονων Ηρώων, για την
ελευθερία όλων μας από την πανδημία COVID – 19. Σε αυτό το
δύσκολο περιβάλλον αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες
των συνάδελφων και της εποχής, τόσο εγώ όσο και τα μέλη του
Δ.Σ. πάρα τις όποιες δυσκολίες ξεκινήσαμε να κάνουμε πρά-
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ξη, το καθήκον μας, τις δεσμεύσεις μας, υλοποιώντας το όραμα
μας. Επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και στην εξωστρέφεια,
με σχέδιο, γνώσεις, δράσεις, επαφές , σκληρή δουλεία, που
στόχο έχουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους
συναδέλφους, την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης, την
ενίσχυση του ρόλου του Νοσηλευτή, την υποστήριξη δικαίων
επαγγελματικών αιτημάτων και την συνδιαμόρφωση πολίτικων
σε συνεργασία με άλλους φορείς που προάγουν την υγειά γενικότερα. Στόχος μας ως 5ο Π.Τ. το 2022 δυναμικά να συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη το όραμά μας, καθιστώντας ακόμα
πιο Μεγάλη , πιο Πολυτίμη, πιο Ξεχωριστή την Προσφορά μας.
Θέρμες ευχές για Υγειά, Αγάπη, Ευτυχία , Όνειρα , Χαμόγελα
, Δημιουργικότητα, Επιτυχίες για τη νέα Χρονιά προς όλους».
Αλιχανίδου Έλενα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: Εύχομαι το 2022
να φέρει στις ζωές όλων μας νέα ελπίδα... Υγεία,
χαμόγελα, αγκαλιές να συνοδεύουν κάθε στιγμή
της νέας αυτής χρονιάς… Οι καρδιές όλων μας
να πλημμυρίσουν με αγάπη και θαλπωρή…».
Ειρήνη Ανδρεαδάκη, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου Κρήτης: «Τα χέρια των νοσηλευτών
έλατο στολισμένο. Με ευχές για υγεία και καλές
μέρες των Χριστουγέννων. Ας φορέσουμε την
μάσκα μας και ας κρατήσουμε τις αποστάσεις
αυτές τις γιορτές… Όταν η απόσταση δεν σημαίνει χωρισμό η αγάπη φοράει τα καλά της…».
Χρύσα Αντωνάκη, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας: «Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους τους
συναδέλφους και στις οικογένειές τους. Κουράγιο για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Χρόνια πολλά και καλή Χρονιά».
Γεώργιος Αργυρίου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska, Gothenburg, Σουηδία: «Ο
νόμος της προσφοράς είναι πολύ απλός:
• Αν θέλεις χαρά, δώσε χαρά.
• Αν θέλεις αγάπη, δώσε αγάπη,
• Αν θέλεις αφθονία αγαθών, βοήθησε
άλλους να ευημερήσουν (Deepak Chopra). Οι Νοσηλευτές αξίζουν πολλά διότι από την αρχή της επαγγελματικής
τους πορείας φροντίζουν με απεριόριστη αγάπη και χαρά
οποιονδήποτε συνάνθρωπο, βοηθώντας τον παράλληλα να
ευημερήσει. Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει σε όλους τους
Νοσηλευτές τις πιο όμορφες στιγμές που θα θυμούνται σ΄
όλη τους τη ζωή!!! Υγεία, αγάπη, χαμόγελο και δύναμη να
είναι γεμάτη κάθε στιγμή και κάθε στόχος τους να επιτευχθεί!».
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Δέσποινα Βαρβιτσιώτη, Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»:
«Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας φέρει
νέα ελπίδα, να μας δώσει υγεία και δύναμη για
να συνεχίσουμε να φροντίζουμε ανθρώπους που
μας έχουν ανάγκη. Όλοι μαζί ενωμένοι θα τα καταφέρουμε!! Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο!! Καλή χρονιά!!».
Άννα – Μαρία Βασιλέρη, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: «Όταν η Ελλάδα πενθεί για τις απώλειες
της πανδημίας, οι συνάδελφοι - νοσηλευτές δίνουν τη μάχη τους στο πλευρό όλων προσπερνωντας τις δυσκολίες. Ας είναι το 2022 η αρχή
της ελπίδας, του φωτός για όλους εσας και τις
οικογένειές σας με υγεία, αγάπη ευτυχία & ευημερία».
Πηνελόπη Βούκια, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: «Ας είναι το 2022 μια πραγματικά όμορφη
χρόνια για όλο τον κόσμο! Θα ευχηθώ μόνο υγεία
καθώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνειδητοποιήσαμε όλοι ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό! Μια
παραπάνω ευχή για όλους τους συναδέλφους για
την ανεκτίμητη προσφορά τους ανεξαρτήτως συνθηκών, ημερών, ωραρίου. Είστε πηγή έμπνευσης!».
Χρυσούλα Γαλαίου, 1η ΤΟΜΥ Αιγάλεω: «Χρόνια
Πολλά - Χρόνια Καλά και Ευτυχισμένα!!! Εύχομαι η νέα Χρονιά να μας βρει υγιείς και λιγότερο προβληματισμένους…».

Ευστράτιος Γκριτζάλας, Γενικό Νοσοκομείο
Βούλας «ΑΣΚΗΠΙΕΙΟ»: «Καλή χρονιά και εύχομαι σε όλους μας δύναμη και υγεία ώστε να
μπορούμε να προσφέρουμε στο λειτούργημα που
έχουμε επιλέξει ως επάγγελμα».
Αθηνά Δεληδάκη, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»: «Εύχομαι η καινούργια χρονιά να αναστήσει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, να ζεστάνει τις
παγωμένες καρδιές τους και να χαρίσει σ’ αυτούς
που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει. Καλή
χρονιά και ευτυχισμένο το 2022».
Παναγιώτης Ζαρκαδούλας, Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»: «Με ευχές
μονάχα, δουλειά δε γίνεται. Και όταν όλοι μας
έχουμε χορτάσει από τέτοιες, τότε είναι που η
αλληλεγγύη και η συνεργασία δείχνουν τον δρόμο. Σε αυτές τις αρετές μας θα βασιστούμε για
άλλη μία χρονιά, πάντα με το κεφάλι ψηλά».

Ιακωβάκη Βασιλική, Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»: «Αφήνοντας πίσω τις κάκιστες
στιγμές του 2021, ελπίζουμε στα καλύτερα της
νέας χρονιάς!!!».

Γεώργιος Ίντας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
– Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»: Εύχομαι
από καρδιάς σε όλους τους συνάδελφους Χρόνια
Πολλά και το νέο έτος να πετάξουμε τις μάσκες
και να φανεί το χαμόγελό μας. Καλή Χρονιά σε
όλους και καλή απελευθέρωση!!!».
Μαρία Καλογήρου, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης: «Φεύγει μια χρονιά που πίσω της
άφησε απώλειες φόβο και απειλή... Για το νέο
έτος λοιπόν θα ευχηθώ να βρούμε οι άνθρωποι
το χαμόγελο που δεν το έκρυψαν μόνο οι μάσκες
αλλά και η βαθιά μελαγχολία... Με αισιοδοξία για
τα καλύτερα που θα έρθουν ελπίδα και δύναμη για αυτά που
ζούμε και άπειρη αγάπη για τους μικρούς μας ασθενείς. Ένα
τεράστιο μπράβο στους συναδέλφους που λυγίζουν αλλά δεν
σπάνε… Τα δεδομένα θα ευχηθώ για τον καθένα μας! Τίποτα
παραπάνω! Γιατί εκεί είναι οι μεγαλύτερες αξίες της ζωής...Καλύτερη χρονιά για όλους...».
Σοφία Κεσόγλου, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»: «Το 2022 να είναι μία
χρονιά χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα
για όλους τους συναδέλφους που δοκιμάζονται
σκληρά και ακατάπαυστα...Εύχομαι ολόψυχα ευτυχισμένο το νέο έτος!!!!».
Ειρήνη Κολώνια, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ»: «Θερμές ευχές για καλή χρόνια με
υγεία και δύναμη στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες της χώρας μας που δίνουν ένα τιτάνιο
αγώνα στη πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας,
παραμελώντας αυτές τις γιορτινές ημέρες ακόμα
και τις οικογένειες τους για να είναι παρόντες στο καθήκον. Ας
ευχηθούμε όλοι μαζί να βγούμε γρήγορα νικητές από αυτόν το
δύσκολο αγώνα και ας αποχαιρετίσουμε το 2021 με περίσκεψη
γιατί για άλλη μια φορά μέσα από αυτήν την λαίλαπα συνειδητοποιούμε την πολύτιμη αξία της ζωής».
Αλεξάνδρα Κουπίδου, Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»: «Σε μια εποχή που όλοι
δοκιμάζονται και όλα αλλάζουν… με τη δική μας
επιμονή και γνώση, στοχεύουμε ψηλά να βγούμε
νικητές!!! Ευχές για μια νέα χρονιά, με λιγότερες
δυσκολίες και περισσότερες χαρούμενες – ευτυχισμένες – ανθρώπινες στιγμές!!! Ποτέ τόσοι λίγοι, δεν έκαναν
τόσα πολλά για τόσους πολλούς».

18

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Παναγιώτης Κυλούδης, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: «Στους
συναδέλφους νοσηλευτές εύχομαι ολόψυχα
καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία στους
ίδιους και στις οικογένειές τους!!! Υ.γ.: Γρήγορα
όλο αυτό που περνάμε να αποτελέσει μια κακιά

Μπέσσυ Μπούνταλη, Ναυτικό Νοσοκομείο
Κρήτης: «Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με
υγεία, αγάπη κι ευτυχία και καλή δύναμη σε
όλους τους συναδέλφους. Ελπίζω το 2022 να τελειώσει πια αυτή η δύσκολη κατάσταση που ζούμε. Χρόνια πολλά!».

ανάμνηση!!!».
Αθανάσιος Μακρής, Ειδικευόμενος Νοσηλευτής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής: «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος! Υγεία, αγάπη, ευτυχία και ειρήνη
σε όλον τον κόσμο! Καλή δύναμη σε όλους τους
νοσηλευτές που με το συνεχές παρεχόμενο επιστημονικό τους έργο στηρίζουν την ανθρωπότητα!».
Απόστολος Μαρκόπουλος, Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης
Περίθαλψης: «Και σε αυτές τις γιορτές, όπως και
σε όλες τις οικογενειακές γιορτές, οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες θα είναι στο πλάι όλων
αυτών των συνανθρώπων μας που δίνει τη μάχη
για τη ζωή τους! Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά με υγεία, χαρά
και ευτυχία σε όλους τους υγειονομικούς του κόσμου, σε όλους
τους αφανείς και εξαντλημένους Ήρωες της Υγείας!».
Σπυρίδων Μπακογιάννης, Ειδικευόμενος Νοσηλευτής Μ.Ε.Θ. & Επείγουσας Νοσηλευτικής:
Εν καιρώ πανδημίας οι ήρωες της πρώτης γραμμής δίνουν μεγάλες μάχες, αξιοποιώντας την
εργασιακή εμπειρία που διαθέτουν, έχοντας ως
στόχο την άμεση ίαση των ασθενών που νοσούν
από COVID – 19. Εύχομαι στους ήρωες με τις μπλε στολές, το
2022 να είναι ευτυχισμένο με χαμόγελα, χαρές, ευημερία, κουράγιο και με σθένος να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις, προσφέροντας στους ασθενείς τη βέλτιστη νοσηλευτική
φροντίδα».
Χριστίνα Μπενέκου, Κέντρο Υγείας Αιγάλεω:
«Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και στις οικογένειές τους! Το 2022 να
είναι πλήρες χαμόγελων και χαρούμενων στιγμών!!!».
Φανή Μπότσαρη, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού: «Η προηγούμενη χρονιά
μας έκανε όλους μαχητές, αγωνιστές. Οι Νοσηλευτές με αυταπάρνηση πάντα δυνατοί και πρωτοστάτες σε κάθε συγκυρία, δίπλα στον άνθρωπο.
Ευχή μου να νιώθουμε όλοι πάλι ασφαλείς και η
νέα χρονιά να είναι γεμάτη αισιοδοξία, ελπίδα και πολλά χαμόγελα!!!».

Παμίνης Μικέδης, Γενικό Νοσοκομείο Χίου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»: «Το 2022 να μας φέρει ότι μας
στέρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Υγεία και καλή
δύναμη σε όλους στους συναδέλφους !!!».

Ευστάθιος Παναγιωτίδης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: «Σε μας τους επίγειους «αγγέλους», εύχομαι από καρδιάς, μια νέα αρχή σε
σχέση με την κοινωνία και την επικοινωνία του
έργου μας, υγεία, ψυχική ευεξία, ευλογία και
όνειρα.... Καλό και δημιουργικό νέο έτος!».
Ελένη Πανάγου, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»:
«Εύχομαι το 2022 να φέρει ότι οι προηγούμενες
χρονιές μας πήραν και να κάνει τον κλάδο μας
δυνατό και ενωμένο, κερδίζοντας όσα του οφείλουν».
Νικόλαος Παπανδρέου, Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»:
«Κάθε μέρα που περνά δίνουμε πολλούς μικρούς
και μεγάλους αγώνες. Εύχομαι σε όλους να βρίσκουμε μέσα μας τη δύναμη να τους κερδίζουμε.
Μια δύναμη που πολλαπλασιάζεται από την αγάπη όσων βρίσκονται κοντά μας . Υγεία, αγάπη και νίκες είναι η
ευχή μου για το νέο χρόνο».
Σπυριδούλα Παπανικολάου, Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας: «Εύχομαι ολόψυχα το μεγαλοπρεπές
έργο των Νοσηλευτών να συνεχιστεί χωρίς εμπόδια, με στόχο τη στήριξη ακόμα περισσότερων
συνανθρώπων μας που χρήζουν φροντίδας. Η
δύναμη το κουράγιο, η θέληση και η ελπίδα που
επέδειξαν, να είναι αρωγός τους και στο καινούργιο έτος, έτσι
ώστε να ξεπεραστεί όσο πιο σύντομα και ανώδυνα η πανδημία.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Νοσηλευτές, στους αληθινούς μαχητές της χώρας μας!!!».
Νικόλαος Ρίζος, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων:
«Στους συναδέλφους που δοκιμάστηκαν τον τελευταίο καιρό στην πρώτη γραμμή, με αυταπάρνηση και αφοσίωση για το υπέρτατο αγαθό, την
ανθρώπινη υγεία, το 2022 να φέρει υγεία, ευημερία και αγάπη».

19

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Γεώργιος Σακκάς, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης: «Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους υγεία
και τύχη για το νέο έτος , στους ιδίους και τις οικογένειες τους, καθώς και σωματική - ψυχική
ευημερία για να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο
έργο που κάνουμε».

Ιωάννης Τσολάκογλου, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»: «Εύχομαι το
2022 να είναι η χρονιά που θα φέρει πίσω τις
αγκαλιές και τα χαμόγελα, τις χειραψίες και τις
συναθροίσεις, τους χορούς και τις εκδρομές σε
σας και τους αγαπημένους σας».

Επαμεινώνδας
Σειραγάκης,
Metropolitan
Hospital: «Εύχομαι η αγάπη για τον συνάνθρωπο
και η ταπεινότητα που εκφράζει το έργο μας να
καθοδηγήσει τον καθένα μας ώστε να εκφραστεί
με τον καλύτερό του εαυτό στη νέα χρονιά. Χρόνια Πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ανθεκτικά…».

Λελουδένια Τσουροπλή, Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»: «Το 2022 ας φέρει την Ελπίδα για έναν νέο και καλύτερο κόσμο, με Υγεία,
Αγάπη και Αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, για μια νέα
χρόνια γεμάτη Ευτυχία και Ευημερία σε όλους
τους Νοσηλευτές και τις οικογένειες τους, δίνοντας μας Δύναμη και Ελπίδα για ένα Ελεύθερο 2022 γεμάτο
χαμόγελα».

Πετρούλα Σταματάκη, Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών: «Εύχομαι το 2022 να φέρει στη ζωή μας
ελπίδα, αισιοδοξία, ευημερία και νέες προσδοκίες. Να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε!».

Σοφία Τάνη, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»:
«Σ’ ένα επάγγελμα που πραγματεύεται ακατάπαυστα τον ανθρώπινο πόνο, οι ευχές μόνο ουσιαστικές και πολύτιμες μπορούν να είναι... Καλή
χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, με υγεία,
ευημερία και πρόοδο!».
Φρίξος Τάχιας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: «Αγαπητοί συνάδελφοι, το
2021 μας αποχαιρετά με πολλές δυσκολίες. Με
όπλο τον επαγγελματισμό μας, με πίστη και αισιοδοξία, ας μετατρέψουμε τις όποιες δυσκολίες
σε πολύτιμες εμπειρίες και ευκαιρίες εξέλιξης!
Καλώς να ορίσει το νέο Έτος, φέρνοντας σε όλους μας Υγεία
και Ευλογία!».

Ευαγγελία Φούγια, Σχολική Νοσηλεύτρια 6ο
Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης: «Εύχομαι
ολόψυχα σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία και
ευτυχία. Το 2022 να γεμίσει τις καρδιές μας με
ελπίδα, δύναμη και κουράγιο ώστε να συνεχιστεί
το δύσκολο έργο μας, ελπίζοντας ότι η χρονιά
που ανατέλλει θα είναι καλύτερη!».
Αθανάσιος Χατζής, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: «Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι χαρούμενη και δημιουργική, να είναι γεμάτη από όμορφες
και ξέγνοιαστες στιγμές! Το Νέο Έτος να φέρει
στη ζωή μας ελπίδα, αγάπη για τον συνάνθρωπο,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, καθώς και
επαγγελματική πρόοδο σε όλους μας. Χρόνια Πολλά!!!».
Γεώργιος Ζήσης, The Florey Institute of Mental
Health and Neuroscience - Baker Heart and
Diabetes Institute:
«Από τη μακρινή Μελβούρνη, εύχομαι υγεία και
δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και το 2022
να μας βρει ενωμένους και αλληλέγγυους!!!».

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Δεκέμβριος 2021)
1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν.Θ.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προς τα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας
των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6955259737E – mail:
gesoulik@yahoo.gr

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ», αναζητώ αμοιβαία για
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας Πατρών ή Αιγίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971809064
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