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Αθήνα, 14.02.2022

Θέμα: «Καθολική αποδοχή των αιτημάτων της Ε.Ν.Ε. στο Ν.4889/10-022022»
Στις 10 Φεβρουαρίου 2022, εκδόθηκε ο Ν. 4889 « Κύρωση της από
29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018
κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», στον οποίο
συμπεριλήφθηκαν στο Μέρος Β’, οι προτάσεις της Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας,
οι οποίες αφορούσαν:
α) Την ειδική μοριοδότηση όλων των συμβασιούχων νοσηλευτικού και
λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού για τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., λόγω της
συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας περίθαλψης.
β) Την παράταση παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην
ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της
δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον νόμιμο
χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, για χρονικό
διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου,
παραμένοντας με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές
στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της
σύμβασής τους.
γ) Την τροποποίηση και παράταση των συμβάσεων του επικουρικού
προσωπικού για όλες τις ενεργές κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις, οι οποίες

παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την
31η.12.2022.
Η Ε.Ν.Ε. με στρατηγικό σχεδιασμό και ρεαλιστικές προσεγγίσεις, απέναντι
στις διαχρονικές παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμμετέχει ενεργά
στον καθορισμό των πολιτικών υγείας, έχοντας στο πλευρό της όλους τους
Νοσηλευτές και τις υγιείς δυνάμεις του υγειονομικού συστήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
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