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Οι Νοσηλευτές των Τµηµάτων Αιµοδοσίας «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία και προάγουν 
την αξία του Εθελοντισµού για την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη 2022

«Πρόγραµµα Αγωγή Υγείας µέσω 
του Σχολείου, της Οικογένειας, της 
Κοινότητας 2021 - 2022»

∆ωρεά συνολικής αξίας 5.010€ σε 
Επιταγές δώρου και παροχή 
έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη 
ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Οι Νοσηλευτές συµµετείχαν ενεργά 
στην 3η Πανελλήνια Εθελοντική 
Αιµοδοσία της Ε.Ν.Ε., στηρίζοντας 
την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή 
Αιµοδότη 2022

Συµµετοχή του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. 
στο Συνέδριο του ygeiamou.gr της 
εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα»

Αίτηµα παράτασης της θητείας 
των Ειδικευόµενων Νοσηλευτών 
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 
Ν. 4889/2022



2 Ε.Ν.Ε.πίγραφα | Περιεχόμενα ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044
e-mail: info@enne.gr

www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Μπαλιόζογλου / Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Τζαννής Πολυκανδριώτης / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
POWER GRAPHICS
Αγνώστων Ηρώων 101, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 2717979
e-mail: info@powergraphics.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Α

Β

Γ

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

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

Γ. Υπουργείο Υγείας: 
Μετακινήσεις Ιατρικού, 
Νοσηλευτικού και Λοιπού 
Προσωπικού, τη χρονική 
περίοδο από 01.07.2022 μέχρι 
31.08.2022

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 03
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Β

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)
http://enne.gr/21147

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την Π.Ο.Ν., οι οποί-
ες έχουν κατατεθεί μέχρι και τον Ιανουάριο 2022, έχουν παραληφθεί και 
προωθούνται σταδιακά στα μέλη της Ε.Ν.Ε.

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 κατα-
τίθονται στην Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη ροή.

Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν.
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του αιτούντος.

γ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της 
οικογένειας.

δ. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθονται στη Γραμματεία της 

Ε.Ν.Ε. καθημερινά, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσ-
σης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 2ος όροφος).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 
α. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., http://enne.gr/21378
β. Κατασκήνωση Sport Camp Α.Ε.: Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ν.Ε 

για τα κατασκηνωτικά προγράμματα Ιουλίου 2022, http://enne.gr/21119
γ. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά 

ανατομικά υποδήματα MemoShoes για όλο το 2022, http://enne.
gr/20958

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

ε. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων 
από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.gr/18909
στ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων 
από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.
gr/18810

Α

Υπουργείο Υγείας: Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού 
Προσωπικού, τη χρονική περίοδο από 01.07.2022 μέχρι 31.08.2022

Γ

Μετακινήσεις Νοσηλευτών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες για ενίσχυση Δομών έτερων Υγειονομικών Περιφερειών στο πλαίσιο κάλυψης έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών κατά τους θερινούς μήνες από 01.07.2022 έως 31.08.2022

Αναλυτικά το διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας:
http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/06/diavivastiko-eggrafo.pdf

Αναλυτικά οι οδηγίες εφαρμογής: 
http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/06/odigies-efarmogis.pdf

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις ανά Υ.Πε.:
1η Υ.Πε.: http://www.1dype.gov.gr/?p=18030
2η Υ.Πε.: https://bit.ly/3PTXBEA
3η Υ.Πε.: https://www.3ype.gr/
4η Υ.Πε.: https://bit.ly/3BdJLIO
5η Υ.Πε.: https://bit.ly/3J4mtam
6η Υ.Πε.: https://bit.ly/3Pz2hQp
7η Υ.Πε.: https://bit.ly/3PA9u2G



4 Ε.Ν.Ε.ργειες | Επικαιρότητα ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριος Σκουτέλης, συμμετείχε στις εργασί-
ες του Συνεδρίου ygeiamou: «Το Σύστημα Υγείας στη Νέα Εποχή», το οποίο 
διοργάνωσε το Πρώτο Θέμα και το ygeiamou.gr και πραγματοποιήθηκε στις 
07 Ιουνίου 2022, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σύσσωμη η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, καθώς και πληθώρα διακεκριμένων προσκεκλημένων από το 
χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας, των κοινωνικών φορέων και της 
πολιτικής. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριος Σκουτέλης, συμμετέχοντας στην ενό-
τητα «Οι προκλήσεις για το Σύστημα Υγείας και την Κοινωνική Ασφάλιση την 
προσεχή 5ετία», αφού αποτύπωσε την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της 
Νοσηλευτικής και της απόκρισης των Νοσηλευτών στην πανδημία, απηύθυνε 
ερώτημα στον Πρωθυπουργό σχετικά τις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ότι 
αφορά την ενίσχυση των Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπό το 
πρίσμα της υποστελέχωσης και των διαχρονικών αιτημάτων της νοσηλευ-
τικής κοινότητας. Στην απάντησή του, ο κ. Πρωθυπουργός ευχαρίστησε στο 
πρόσωπο του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. όλους τους Νοσηλευτές της χώρας για 
το μεγάλο βάρος που σήκωσαν στην πανδημία, αναγνωρίζοντας ότι τους 
επεστράφησαν «πολύ λίγα» ως ελάχιστη ανταπόκριση στην προσπάθεια την 
οποία έκαναν και αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το Εθνικό Σύστημα υγείας 

Συμμετοχή του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. στο Συνέδριο του ygeiamou.gr 
της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»

αφενός χρειάζεται περισσότερους Νοσηλευτές, αφετέρου όμως η έλλειψη 
Νοσηλευτών αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. 

Κατόπιν ο κ. Πρωθυπουργός κάλεσε τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε., σε μια άμεση 
συνάντηση στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας εφ’ όλης της ύλης συζήτησης σε μια 
σειρά ζητημάτων, με σκοπό τη διάρθρωση του κλάδου, πέραν του αριθμού 
των προσλήψεων την επαρκή στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν όλες οι απόψεις για 
τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες στην εποχή 
μετά την πανδημία και εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τη θέση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Νέα Εποχή. 

Η Ε.Ν.Ε. μέσα από το σώμα των 45.000 μελών της, δηλώνει την ετοι-
μότητα και τη διαθεσιμότητά της, να συνεισφέρει σε όλο το νέο εγχείρημα, 
έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία, ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της μετά COVID – 19 
εποχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η Ε.Ν.Ε. απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, προτείνοντας την 
παράταση της θητείας των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, των οποίων λήγει 
ο νόμιμος χρόνος για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας πέραν από τις 
30-06-2022, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλή λειτουργίας των Υπη-
ρεσιών Υγείας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, κατά την οποία παρα-
τηρείται ραγδαία αύξηση του εργασιακού φόρτου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Αναλυτικά το αίτημα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4889/2022, άρθρο 9: «Παράταση παρα-

μονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής 
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοση-
λευτικής», ορίζεται η παράταση των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις προαναφερόμε-
νες νοσηλευτικές ειδικότητες και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη 
λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, για χρονικό διάστημα 
έως και έξι (6) μηνών, ώστε να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες 
υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν 
τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους, λόγω των έκτακτων 
αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών και καθώς η αύξηση των κρουσμάτων 
εμφανίζει συνεχώς αυξομειώσεις, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση της ισχύ-
ος του προαναφερόμενου άρθρου, ώστε να συμπεριληφθούν και οι Ειδικευ-
όμενοι Νοσηλευτές, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη 

Αίτημα παράτασης της θητείας των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ν. 4889/2022

της νοσηλευτικής ειδικότητας πέραν από τις 30-06-2022, ώστε εξασφαλι-
στεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας κατά τη διάρκεια της θερι-
νής περιόδου, κατά την οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση του εργασιακού 
φόρτου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λόγω του τουρισμού.

Η ενδεχόμενη αποχώρηση των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, οι οποίοι 
ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας 
πέραν τις 30.06.2022, θα επιφέρει σταδιακή απώλεια ανθρώπινου δυναμι-
κού στις Υπηρεσίες Υγείας, η οποία σε συνδυασμό με τις απουσίες Νοσηλευ-
τών λόγω νόσησης από COVID – 19, θα επιφέρει τραγικές δυσχέρειες στη 
στελέχωση, επιβαρύνοντας τον εργασιακό φόρτο για τους εναπομείναντες 
Νοσηλευτές. Επιπλέον δε, αναμένεται να καταστρατηγηθεί ο ετήσιος προ-
γραμματισμός λήψης κανονικών αδειών, γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει 
ακόμη πιο επιβαρυντικά για το ήδη εξαντλημένο ανθρώπινο δυναμικό.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και έχοντας ως κύριο μέλημα την 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, αιτούμαστε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέρ-
γειες, ώστε να επεκταθεί η ισχύς του άρθρου 9 του Ν. 4889/2022.

Ευελπιστώντας στη θετική σας απόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022 και την Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με 
τα Περιφερειακά της Τμήματα, τις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και 
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν την 3η Πανελλαδική Εθελοντική 
Αιμοδοσία, το τριήμερο 11 – 12 & 13 Μαΐου 2022.

Με το σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας», τα μέλη της Ε.Ν.Ε. και συνάδελφοι επαγγελματίες υγείας, προσήλθαν 
στις αιμοδοσίες των Νοσοκομείων τους, ώστε αφενός να προσφέρουν εθε-
λοντικά το αίμα τους και να συνεισφέρουν στις αυξημένες ανάγκες αίματος 
κι αφετέρου να προάγουν την αξία της εθελοντικής - μη αμειβόμενης αιμοδο-
σίας στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, οι 
Νοσηλευτές συμμετείχαν στις δράσεις των Υπηρεσιών Υγείας και του Εθνι-
κού Κέντρου Αιμοδοσίας πανελλαδικά, στηρίζοντας το φετινό μήνυμα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: «Donating blood is an act of solidarity. Join 

Οι Νοσηλευτές συμμετείχαν ενεργά στην 3η Πανελλήνια 
Εθελοντική Αιμοδοσία της Ε.Ν.Ε., στηρίζοντας την Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2022

the effort and save lives». 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. και 

όλους τους επαγγελματίες για την αλτρουιστική συμμετοχή τους, όπως επί-
σης και τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων και τις Διευθύνσεις 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τόσο για το συντονισμό της 3ης Πανελλήνιας Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας, όσο και για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις για την 
Παγκόσμιας Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Ιδιαιτέρως δε, απονείμει τα εύσημα 
για ακόμη μια φορά στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Πα-
ναγιώτη Κατσίβελα και στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για 
την υποδειγματική συνεργασία και για το διαχρονικό έργο τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, 
της Κοινότητας 2021 - 2022»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος μέσω του Νοσηλευτικού Επιστημονικού 
Τομέα Δημόσιας Υγείας - Κοινοτικής Νοσηλευτικής, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», 
υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αθλητικούς οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικά προγράμματα 
Πρόληψης – Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν την 
εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζω-
ογόνηση με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, δράσεις πρόληψης 
και διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Όλες οι 
δράσεις παρέχονται αφιλοκερδώς κατόπιν των σχετικών αιτημάτων από τους 
προαναφερόμενους φορείς. 

Από την έναρξη του προγράμματος το 2014 και μέχρι στιγμής έχουν εκ-
παιδευτεί χιλιάδες συμπολίτες μας πανελλαδικά και καθώς τα αιτήματα για 
την υλοποίηση του προγράμματος είναι αθρόα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς όλους τους Νοσηλευτές, οι 

οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά, προσφέροντας τις επιστημονικές τους γνώ-
σεις και δεξιότητες, ώστε όλοι οι πολίτες να ενημερώνονται εμπεριστατω-
μένα, με στόχο την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας τους. 

Η αναγνώριση του κοινωνικού έργου των Νοσηλευτών, αποτελεί το εχέγ-
γυο των άρρηκτων κοινωνικών δεσμών, ενδυναμώνει και κατοχυρώνει την 
πολύτιμη προσφορά τους στη συνείδηση των πολιτών. 

Μέσα από τις επιστημονικές δράσεις του προγράμματος κι έχοντας ως 
σκοπό τη συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, η Ε.Ν.Ε. 
βάσει του Ν. 3252/2004, άρθρο 2, παρ. 19, δεσμεύεται για την αδιάλειπτη 
λειτουργία του προγράμματος, πανελλαδικά, με σκοπό την εκπαίδευση και 
την ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές των Τμημάτων Αιμοδοσίας
«δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία

και προάγουν την αξία του Εθελοντισμού για την 
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2022 

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Ε.Ν.Ε., για την παροχή εκπτωτικής πολιτικής προς τα μέλη της, προ-
σέφεραν το πόσο των 5.010€ σε Επιταγές δώρου και την παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου, για όλα τα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε., μέσω των 
καταστημάτων τους, πανελλαδικά.

Οι Επιταγές δώρου θα διανεμηθούν σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των ενεργών μελών και με ευθύνη των Προέδρων 
θα χορηγηθούν στα μέλη της Ε.Ν.Ε..

Σε ότι αφορά την παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου, η έκπτωση ισχύει για όλα τα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε. πανελλαδικά, με την επίδειξη της 
ταυτότητας μέλους της Ε.Ν.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., για τη δωρεά και την 
παροχή της εκπτωτικής πολιτικής, προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Δωρεά συνολικής αξίας 5.010€ σε Επιταγές δώρου και παροχή 
έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Ευχαριστούμε πολύ τους υπεύθυ-
νους των νεοσυσταθεντων Συλλο-
γών της Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. «Άγιος 
Παύλος», οι οποίοι με την παρουσία 
τους τίμησαν την γιορτή του Εθελοντή 
Αιμοδότη. Ευχαριστούμε επίσης και 

όλους τους εθελοντές για την προσφορά τους όλα τα χρόνια.. 
Χαμογελούν ψυχές και υπάρχουν μέσα από την ύπαρξη τους.

Σοφία Ζουρνατζή
Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Η Εθελοντική, μη αμειβόμενη, Αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη πράξη ανι-
διοτελούς προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τον συνάν-
θρωπο που πάσχει και συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που τα-

κτικά και αδιάλειπτα προσέφεραν και προσφέρουν το αίμα τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο και 
μάλιστα μέσα στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας covid-19, συμβάλλοντας έτσι στην επαρ-
κή και έγκαιρη κάλυψη των αιμοδοτικών του αναγκών. Στόχος όλων η αφύπνιση των εκάστοτε 
κυβερνώντων για την επένδυση και αναβάθμιση των συστημάτων αιμοδοσίας που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών και την αναγνώριση της προσφοράς τους.

Πασχαλιά Δαλλίδου
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
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Η 14η Ιουνίου καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας ως η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Αιμοδότη. Η ανάγκη για αιμοδοσία είναι αδιάλειπτη 
και αυξανόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς πολλοί 
ασθενείς χρήζουν άμεσης ή και συστηματικής μετάγ-

Βασιλική Μπάρμπα
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Εθελοντή Αιμοδότη η Μονάδα Αιμοδοσίας του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» διοργάνωσε στις 14 Ιουνίου 
2022 Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η δράση 
συνδυάστηκε με ενημέρωση των αιμοδοτών από το 
εξειδικευμένο προσωπικό της Αιμοδοσίας, παροχή 

ενημερωτικού υλικού και ανταλλαγή ιδεών. Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει με 
ταχύτατους ρυθμούς με έντονα τα στοιχεία του ανταγωνισμού και υλισμού, 
προσφέροντας αίμα στηρίζουμε τον αγώνα των άγνωστων συνανθρώπων 
μας και εκφράζουμε την δυνατότερη αξία του ανθρώπινου πολιτισμού την 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Συμμετέχοντας σε Εθελοντική Αιμοδοσία:

• Δρούμε, επικοινωνούμε
• Σπάμε τα δεσμά του «εγώ»
• Χτίζουμε γέφυρες, σχέσεις, δεσμούς
• Στηρίζουμε τον αγώνα των συνανθρώπων μου
• Είμαστε ενεργοί πολίτες!

Τέλος ας μη ξεχνάμε ότι οι ανάγκες σε αίμα συνεχίζονται και το καλοκαίρι. 
Πριν φύγουμε για διακοπές προσφέρουμε ζωή, προσφέρουμε αίμα!

Ηλέκτρα Λουκοπούλου
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ είναι μία υπέροχη 
πράξη ανθρωπισμού και ένα θαυμάσιο μέτρο πολι-
τισμού. Η ανταμοιβή σου ως εθελοντής αιμοδότης 
είναι η ηθική ικανοποίηση για τη συνεισφορά σου 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση του άγνωστου συναν-
θρώπου σου, που έχει ανάγκη από αίμα ή/και παρά-

γωγα αίματος, για να χαρεί τη ζωή. Ευχαριστούμε, όλους εσάς τους εθελο-
ντές αιμοδότες που συμβάλλεται με την πράξη της εθελοντικής προσφοράς 
αίματος στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών μας.

Παναγιώτα Μπαλτά
Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Ο Εθελοντής μη αμειβόμενος δότης αίματος είναι 
ο πιο ηθικά συνειδητοποιημένος πολίτης και με την 
κοινωνική ευαισθησία του και τον αλτρουισμό του 
προσφέρει ζωή σε αυτούς που το χρειάζονται αλλά 
και προστασία στην ίδια τη ζωή. Αποτελεί το φωτεινό 
παράδειγμα και συμβάλει στην δραστηριοποίηση της 

κοινωνίας με στόχο την επάρκεια ασφαλούς αίματος κα παραγώγων διαρ-
κώς.

Αθανασία Καζάκη
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που έχει 
καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να 
εορτάζεται στις 14 Ιουνίου διεθνώς, έχει σαν στόχο να 
τιμήσει τον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη για την ανιδιο-
τελή προσφορά του. Η εθελοντική προσφορά αίματος, 
είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού, που αρμόζει 

στη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στις δυσκολίες της εποχής μας. 
Μοιράσου τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Δώσε αίμα. Είναι το σύνθημα που με 
εκφράζει. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω πως είναι τιμή μου και χαρά που είμαι 
ένας κρίκος στην αλυσίδα της αιμοδοσίας της χώρας μας.

Ουρανία Περπερίδου
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Η ημέρα αυτή, είναι μια ευκαιρία για να τιμήσουμε 
και να ευχαριστήσουμε τους ανώνυμους εθελοντές 
αιμοδότες, αλλά και για να ευαισθητοποιήσουμε τον 
ευρύτερο πληθυσμό σχετικά με την αναγκαιότητα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Το μήνυμα της φετινής κα-
μπάνιας για το 2022 είναι:

 «Η προσφορά είναι μία πράξη αλληλεγγύης - Blood donation is an act 
of solidarity», «Με τη συμμετοχή σου σώσε ζωές - Join the effort and save 
lives)». Το μήνυμα τονίζει το σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αί-
ματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής. Αξίες 
ζωής απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος. 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι της φετινής καμπάνιας είναι:

• Να ευχαριστήσει τους αιμοδότες σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει 
μία ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη τακτικής και μη 
αμειβόμενης αιμοδοσίας.

• Να τονίσει την ανάγκη για συνεχή προσφορά αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, με σκοπό την επίτευξη αποθεματικών αίματος για την κάλυψη 
των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά.

• Να αναγνωρίσει και να προάγει τις αξίες της εθελοντικής μη αμειβόμενης 
αιμοδοσίας για την ενίσχυση της κοινοτικής αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής συνοχής 

• Να αφυπνίσει τις κυβερνήσεις για την επένδυση, την οικοδόμηση και την 
αναβάθμιση των συστημάτων αιμοδοσίας που θα έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των εθελοντών μη αμειβόμενων αιμοδοτών.

Αγγελική Κουτσοβασίλη
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Τι είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντικό τον εθελοντή 
αιμοδότη ώστε να έχει καθιερωθεί ημέρα που γιορτάζει 
η προσφορά του; Ο εθελοντισμός είναι μία αξία από μό-
νος του. Η εθελοντική πράξη προάγει την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, είναι μία κοινωνική προσφορά τόσο σε υλικό 
όσο και συναισθηματικό επίπεδο σε αυτόν που το έχει 

ανάγκη. Η εθελοντική προσφορά αίματος έχει όμως μία ιδιαιτερότητα. Προσφέ-
ρει το υπέρτατο αγαθό. Προσφέρει κυριολεκτικά ζωή. Το αίμα προσφέρεται μόνο 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι η υπέρτατη έκφραση αγάπης και αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο, που το έχει πραγματικά ανάγκη και το προσφέρει κά-
ποιος άγνωστος, απλά για να τον βοηθήσει να ζήσει. Εν κατακλείδι, η εθελοντική 
προσφορά αίματος είναι μία καλή πράξη, ειδsικά στους καιρούς που ζούμε όλοι 
το έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο για να βοηθήσουμε τους άλλους, αλλά και για να 
βοηθήσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και την ψυχή μας.

Νίκη Σταυροπούλου
Γ.Ν.Α. «ΛΑÏΚΟ»
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Ιούνιος 2022)

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942851977

Εθελοντισμός είναι η προσφορά έργου ή υπηρεσίας, με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα 
ή σε ομάδα, με ελεύθερη βούληση, χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού 
ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο 
και την κοινωνία ευρύτερα. Έτσι για την αιμοδοσία ισχύει: Εθελοντική αιμο-

Καλλιόπη Δανιήλ – 
Καλλιρόη Λαμπρουπούλου
Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

γισης. Η χορήγηση αίματος και των παραγώγων του είναι αναγκαία σε ένα 
ευρύ φάσμα βασικών και συχνά σωτήριων για τη ζωή θεραπειών. Η Παγκό-
σμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώ-
ριση της ανεκτίμητης συμβολής των εθελοντών αιμοδοτών στην υγεία του 
κοινωνικού συνόλου. Έχει ως στόχο να τονίσει την ανάγκη της προσφορά αί-
ματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επάρκειά του 
και κατά συνέπεια η καθολική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των ασθε-
νών. Επιδιώκει ακόμη να προάγει την αξία της εθελοντικής, μη αμειβόμενης 
αιμοδοσίας συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022 και την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τα 
Περιφερειακά της Τμήματα, τις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν την 3η Πανελλαδική Εθελοντική 
Αιμοδοσία με σύνθημα: «Οι νοσηλευτές αιμοδοτούν το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας». Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προ-
σπάθεια γνωρίζοντας ίσως καλύτερα από τον καθένα τη σημασία της δωρεάς 
τους για τους αποδέκτες της. Γιατί μία μονάδα αίματος μπορεί να χαρίσει ζωή 
σε έως και τρεις συνανθρώπους μας. Γιατί το αίμα είναι το μόνο «φάρμακο» 
που δεν παρασκευάζεται σε κανένα εργαστήριο, παρά μόνο δωρίζεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Κι αυτό είναι η μέγιστη πράξη αλτρουισμού και αλλη-
λεγγύης - «Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save 
lives», World Health Organization 2022.

δοσία είναι η ανιδιοτελής - μη αμειβόμενη προσφορά αίματος ή αιμοπεταλί-
ων χωρίς την προσδοκία υλικού ή άλλου ανταλλάγματος. Το ασφαλές αίμα 
και τα παράγωγά του προέρχονται από συνειδητοποιημένους εθελοντές δό-
τες, οι οποίοι παρακινούνται από συναισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης σε 
μη ανταποδοτική βάση. Ο αιμοδότης δίνει το αίμα με τη θέληση του, χωρίς 
να αμείβεται, είτε σε χρήμα είτε σε άλλο είδος που θεωρείται ότι υποκαθιστά 
το χρήμα. Για την απόλυτα ακριβή οροθέτηση της εθελοντικής αιμοδοσίας θα 
απαιτούσε κανείς την ικανοποίηση του τριπτύχου:

• Εθελοντικός χαρακτήρας
• Αυθόρμητη και ανώνυμη προσφορά
• Απουσία ανταποδοτικότητας.

Καθημερινά στα τμήματα αιμοδοσίας των Νοσοκομείων όλης της χώρας 
γίνεται αγώνας για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών σε αίμα και στα 
παράγωγά του. Ο μέσος όρος ζωής του πληθυσμού έχει αυξηθεί, συνεπώς 
αυξάνονται και οι πιθανότητες για μετάγγιση. Επιπλέον η εξέλιξη της ιατρικής 
με την εφαρμογή σύγχρονων ιατρικών επεμβάσεων όπως μεταμοσχεύσεις, 
καρδιαγγειακές και άλλες, καθώς και θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειο-
θεραπείες απαιτεί μεγάλες ποσότητες αίματος και των παραγώγων του που 
μπορεί να υπερβαίνουν τις 10 μονάδες. Οι ετήσιες ανάγκες σε αίμα ξεπερ-
νούν τις 500.000 μονάδες. Σε κάθε 10 νοσοκομειακούς αρρώστους οι 2 
χρειάζονται μετάγγιση. Για κάθε ασθενή με μεσογειακή αναιμία χρειάζονται 
τουλάχιστον 30 μονάδες αίματος το χρόνο. Για να σωθεί ένας βαριά τραυ-
ματισμένος χρειάζεται από 10 έως 40 μονάδες αίματος. Για να καλυφθούν 
οι ανάγκες σε πλάσμα και τα παράγωγά του χρειάζεται να κλασματοποιηθούν 
πάνω από 400.000 μονάδες αίματος το χρόνο.

Το Νοσοκομείο Μεταξά λόγω της φύσης του ως Αντικαρκινικό έχει διαρ-
κώς αυξημένες ανάγκες σε αίμα και στα παράγωγά του για να καλύψει τα 
περιστατικά του. Μόνο για κάθε ασθενή με λευχαιμία υπολογίζεται ότι χρει-
άζονται πάνω από 50 μονάδες αίματος και αιμοπεταλίων. Αυτό σημαίνει ότι 
το νοσοκομείο έχει διαρκώς την ανάγκη της βοήθειας των εθελοντών αιμο-
δοτών-αιμοπεταλιοδοτών. Για να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αίμα χρειάζεται 
το 10% του πληθυσμού της χώρας να προσφέρει τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο αίμα. Χρειάζεται με άλλον υπολογισμό 250 με 350 χιλιάδες άτομα 
στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας να γίνουν συστηματικοί εθελοντές 
αιμοδότες που να προσφέρουν αίμα 2 με 3 φορές το χρόνο ή να μπορούν 
να ειδοποιηθούν σε ώρα ανάγκης. Η προσφορά αίματος ή αιμοπεταλίων 
μόνο σε έκτακτη ώρα για να σώσουμε το συγγενή ή το φίλο μας δεν λύνει 
το πρόβλημα. Μόνο η εθελοντική και η συστηματική προσφορά αίματος και 
αιμοπεταλίων από τον πληθυσμό, έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινή εισροή 
στις αιμοδοσίες της χώρας, θα δώσει ασφάλεια για την αντιμετώπιση των 
αρρώστων των νοσοκομείων μας.

Η αιμοδοσία είναι και πρέπει να θεωρείται τακτική υποχρέωση όλων των 
εν δυνάμει αιμοδοτών πολιτών.
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