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Θέµα: «Αναπροσαρµογή και επέκταση Δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
«Σταυρός Νιάρχος», σε όλους τους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες υγείας στη 
διαχείριση του COVID - 19» 

 

 Με αφορµή τo Νόµο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α΄ 
90) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα στο µέρος Δ’: «Διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, άρθρο 49, παρ. 1,2,3,4,5,6: «Παροχή 
έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούµενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή 
κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
επισηµαίνει στο πλαίσιο της δίκαιης µεταχείρισης όλων των εµπλεκοµένων 
επαγγελµατιών υγείας, την αναδιάρθρωση και την ανακατανοµή της έκτακτης 
οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία προέρχεται από τη δωρεά του Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για την 
καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19.  



 

Σαφώς και οι δικαιούχοι βάσει του δωρητή και του νοµοθέτη, είχαν την 
καθοριστική συµβολή στη νοσηλεία και αποθεραπεία όλων των πασχόντων 
ασθενών από κορωνοϊό COVID-19, ωστόσο, για να φτάσουµε στο σηµείο του 
περιορισµένου αριθµού νοσηλείας, παγκοσµίως, στις Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. – 
Κλινικές COVID-19, είχε εµπλακεί πληθώρα συναδέλφων επαγγελµατιών 
υγείας, στις Υπηρεσίες Υγείας, τόσο σε επίπεδο διερεύνησης ύποπτων 
κρουσµάτων, στα Κέντρα Υγείας και στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών, 
όσο και στη διακοµιδή ή διαχείριση επιβεβαιωµένων κρουσµάτων COVID-19, 
έως ότου, κάποιοι από τους πάσχοντες χρειαστεί να νοσηλευτούν στις 
εξειδικευµένες µονάδες και κλινικές. 

 

Για το σκοπό αυτό, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς 
συνδικαλισµού, υποστηρίζοντας στο έπακρο τη νοµιµότητα και τη διαφάνεια, 
καθώς επίσης και τη δίκαιη αντιµετώπιση, καλεί τους αρµόδιους φορείς, όπως 
επανεξετάσουν σε συνεργασία µε το δωρητή, την ανακατανοµή της δωρεάς, 
ώστε κανένας συνάδελφος επαγγελµατίας υγείας, να µην αισθάνεται ότι δεν 
αναγνωρίστηκε η προσπάθεια και η αυτοθυσία του, απέναντι στη διαχείριση 
της πανδηµίας COVID-19, για την οποία έτσι κι αλλιώς, θα ξαναµπούµε όλοι 
µαζί, να αντιµετωπίσουµε. 

 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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