
 
 

 
 

 

	
Δελτίο	Τύπου	

	
Θέμα:	 Μνημόνιο	 συνεργασίας	 Ένωσης	 Νοσηλευτών	 Ελλάδος	 -	 Εθνικής	

Λυρικής	Σκηνής:	Εκπτωτικές	πολιτικές	
	
Την	 Τρίτη	12	 Ιουλίου	2022,	πραγματοποιήθηκε	 επίσημη	συνάντηση	μελών	

του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ε.Ν.Ε.,	με	τον	Καλλιτεχνικό	Διευθυντή	της	Εθνικής	
Λυρικής	 Σκηνής	 κ.	 Γιώργο	 Κουμεντάκη	 και	 τους	 συνεργάτες	 του,	 στο	 πλαίσιο	 της	
ανάπτυξης	αμοιβαίας	συνεργασίας	μεταξύ	των	δύο	φορέων.			

	
Κατά	 	 τη	 διάρκεια	 της	 συνάντησης	 εκτιμήθηκε	 η	 παρούσα	 κατάσταση	 στο	

χώρο	 της	 υγείας	 και	 αναγνωρίστηκε	 κατά	 κοινή	 αποδοχή,	 η	 αναγκαιότητα	 της	
ενίσχυσης	της	καλλιέργειας	κουλτούρας	ευαισθητοποίησης	σε	θέματα	υγείας,	στο	
σύνολο	 των	 πολιτών,	 μέσα	 από	 τις	 τέχνες	 και	 τον	 πολιτισμό.	 Για	 το	 σκοπό	 αυτό,	
συντάχθηκε	 και	 υπογράφτηκε	 ένα	 μνημόνιο	 συνεργασίας	 μεταξύ	 της	 Ένωσης	
Νοσηλευτών	 Ελλάδος	 και	 της	 Εθνικής	 Λυρικής	 Σκηνής,	 κατά	 το	 οποίο	 οι	 δύο	
πλευρές	 θα	 αναλάβουν	 να	 θέσουν	 ισχυρά	 θεμέλια	 προάσπισης	 της	 Δημόσιας	
Υγείας	προς	όφελος	της	κοινωνίας.	

	
Στο	πλαίσιο	 του	μνημονίου	συνεργασίας	η	Ε.Ν.Ε.	αναλαμβάνει	 να	παρέχει	

στην	 Ε.Λ.Σ.	 ενημερωτικά	 –	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 και	 δράσεις	 σε	 θέματα	
Δημόσιας	Υγείας.	

	
Από	την	πλευρά	της,	η	Εθνική	Λυρική	Σκηνή,	επιθυμώντας	να	τιμήσει	τους	

Νοσηλευτές	για	το	διαχρονικό	έργο	τους,	αναλαμβάνει	να	παρέχει	στα	ενεργά	μέλη	
της	ΕΝΕ	τα	ακόλουθα	:		
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α)	 έως	 50	 εισιτήρια	 για	 κάθε	 παραγωγή	 	 της	 Κεντρικής	 Σκηνής	 στην	
προνομιακή	εκπτωτική	τιμή	των	–	25%	από	την	εκάστοτε	αρχική	τιμή	του	κανονικού	
εισιτηρίου.	 Η	 έκπτωση	 αφορά	 σε	 όλες	 τις	 ζώνες	 του	 θεάτρου	 εκτός	 VIP	
διακεκριμένης	(κόκκινη)	και	Α	ζώνης	(κίτρινη)	από	τις	οποίες	κάθε	μέλος	θα	μπορεί	
να	 αγοράζει	 έως	 2	 εισιτήρια	 μέχρι	 εξαντλήσεως	 αυτών	 και	 εφόσον	 θα	 υπάρχει	
διαθεσιμότητα	και		

	
β)	 έως	 20	 εισιτήρια	 για	 κάθε	 παραγωγή	 της	 Εναλλακτικής	 Σκηνής	 στην	

προνομιακή	εκπτωτική	τιμή	των	10,00€,	τα	οποία	θα	διατίθενται	σε	όλες	τις	ζώνες	
του	θεάτρου	και	από	τα	οποία	κάθε	μέλος	θα	μπορεί	να	αγοράζει	έως	2	εισιτήρια	
μέχρι	εξαντλήσεως	αυτών	και	εφόσον	θα	υπάρχει	διαθεσιμότητα.		

	
Για	 την	 αγορά	 των	 εισιτηρίων	 θα	 απαιτείται	 να	 επιδεικνύεται	 η	 κάρτα	 σε	

ισχύ	 του	ενεργού	μέλους	 της	Ε.Ν.Ε.	 και	θα	μπορεί	 να	 γίνεται	 είτε	από	 τα	φυσικά	
σημεία	 πώλησης	 της	 Ε.Λ.Σ.	 στα	 ταμεία	 στο	 Κ.Π.Ι.Σ.Ν.,	 είτε	 με	 τηλεφωνική	
συναλλαγή	 και	παράλληλη	αποστολή	 των	απαιτούμενων	δικαιολογητικών	στο	 e	 -	
mail	των	ταμείων.		

	
Το	 εισιτήριο	 και	 η	 έκπτωση	 είναι	 αυστηρά	 προσωπική	 και	 αφορά	 το	

δικαιούχο	 μέλος	 της	 Ε.Ν.Ε.	 και	 έναν	 επιπλέον	 συνοδό	 αυτού.	 Οι	 χορηγούμενες	
εκπτώσεις	 δεν	 μπορούν	 να	 συνδυαστούν	 με	 οποιαδήποτε	 άλλη	 προσφορά	 ή	
έκπτωση.	Οι	προσφορές	δεν	αφορούν	τις	επίσημες	πρεμιέρες	των	παραγωγών	και	
οι	 όροι	 χρήσης	 μπορούν	 να	 τροποποιηθούν	 ανά	 πάσα	 στιγμή	 και	 χωρίς	
προειδοποίηση	εφόσον	παραστεί	ανάγκη.	Οι	πληροφορίες	για	το	πρόγραμμα	των	
παραστάσεων	της		Ε.Λ.Σ.	θα	αναρτηθούν	σε	ειδικό	πεδίο	στην	ιστοσελίδα	της	Ε.Ν.Ε.	
και	 είναι	 διαθέσιμες	 και	 από	 την	 ιστοσελίδα	 της	 Ε.Λ.Σ.:	
https://www.nationalopera.gr/els	

	
Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	 Ε.Ν.Ε.	 εκφράζει	 τις	 θερμές	 ευχαριστίες	 του,	

προς	τον	Καλλιτεχνικό	Διευθυντή	της	Ε.Λ.Σ.	κ.	Γιώργο	Κουμεντάκη	και	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο	της	Ε.Λ.Σ.,	για	τη	συνεργασία	το	ένθερμο	ενδιαφέρον	τους	για	την	από	
κοινού	 προσπάθεια	 της	 κοινωνικής	 ευαισθητοποίησης	 των	 πολιτών	 σε	 θέματα	
δημόσιας	υγείας.	Οι	τέχνες	κι	ο	πολιτισμός	ενώνουν	και	προάγουν	την	κουλτούρα	
της	 κοινωνίας,	 το	 ίδιο	 και	 η	 νοσηλευτική	 επιστήμη.	 Είμαστε	 πεπεισμένοι	 ότι	 η	
συγκεκριμένη	σύμπραξη	δυνάμεων	θα	αποτελέσει	το	εφαλτήριο	για	μια	διαχρονική	
και		εποικοδομητική	συνεργασία.			

	
	

Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
	

	
	



 
 

 
 

Ο	Πρόεδρος																																																																						Ο	Γεν.	Γραμματέας	
	
	

Δημήτριος	Σκουτέλης																																																									Τζαννής	Πολυκανδριώτης	
	


