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2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΑΡ. ΤΗΛ. : (210) 583 2394       Επ. Καθ.  Α’ Ορθοπαιδικής Π. Κουλουβάρη

                                                                             

ΘΕΜΑ:  «Αμοιβόμενη συμμετοχή Νοσηλευτών κατά τη διεξαγωγή του SNF Nostos 2021»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Summer Nostos Festival (SNF) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει! Από κοντά. 25-
29 Αυγούστου 2021. Πέντε ημέρες γεμάτες από αγαπημένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως 
πάντα με ελεύθερη είσοδο για όλους μας περιμένουν!

Στην προσπάθεια να δοθεί σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών η δυνατότητα να απολαύσουν 
με ασφάλεια τις εκδηλώσεις από κοντά, οι Νοσηλευτές του Νοσοκομείου μας μπορούν να 
συμβάλλουν καθοριστικά, προστατεύοντας παράλληλα και τη φιλοσοφία του SNF Nostos ως μία 
σειρά εκδηλώσεων ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους! 

Η συμβολή σας θα αφορά την αμοιβόμενη απασχόληση σας, στη διενέργεια rapid-test, σε 
όσους συμμετέχοντες δεν θα έχουν προσκομίσει έγκυρο αποδεικτικό εμβολιασμού ή αρνητικού 
PCR ή rapid-test.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη δράση μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή με 
τα απαραίτητα στοιχεία σας (όνομα, επίθετο. ΑΦΜ, email) στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα σας δοθούν οδηγίες για την προσκόμιση 
της σχετικής βεβαίωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή σας. Η ημερήσια αποζημίωση για 8ωρη 
περίπου απασχόληση θα αφορά το καθαρό ποσό των 40 ευρώ. Ο αριθμός των Νοσηλευτών που 
θα απαιτείται καθημερινά, ανέρχεται σε 30-40 Νοσηλευτές με ανάγκη κάλυψης όλου του 
πενθημέρου των εκδηλώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ και 
για δηλώσεις ενεργούς συμμετοχής σας στις εκδηλώσεις, θα βρείτε στο site: www.snfnostos.org. 
Μπορούμε να συμβάλλουμε και να διασκεδάσουμε με ασφάλεια όλοι μαζί ως εργαζόμενοι ή ως 
συμμετέχοντες στη μεγάλη γιορτή του SNF Nostos 2021.

Με αφορμή το SNF Nostos μας δίνεται μία ευκαιρία σαν Νοσοκομείο, σαν Νοσηλευτική 
Υπηρεσία, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με το Ι.Σ.Ν. και να συμμετέχουν οι Νοσηλευτές μας και 
σε επόμενες δράσεις, όπως στις κινητές μονάδες υγείας.

Καλές και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές σε όλους!!!

                                                                                                                                Με εκτίμηση
           
                                                                                                                               Ελένη Πισιμίση
                                                                                                                               Διευθύντρια Ν.Υ.
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	ADA: 
	ADAM: 
	Protocol: Αττικό Νοσοκομείο 21/07/2021
Α. Π.: οικ. 24299
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


