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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Θεσσαλονίκη,  16/8/2013 
Υ.Υ.Κ.Κ.Α.                                                                    Αρ. Πρωτ.: 02- 2466 
ΕΝΩΣΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Ε.Ν.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. 
2ο Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Διεύθυνση Μαβίλη 11 
  54630 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Γ. Μπαλιόζογλου 
Τηλ.:   2310522229      
Φαξ :               2310522219  ΠΡΟΣ: 1) Όλα τα Νοσοκοµεία Κεντρικής  

Μακεδονίας: 
α) Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας 
β) Όλους τους Νοσηλευτές  

2) Όλους τους Νοσηλευτές-µέλη του 2ου ΠΤ 
 
      
ΘΕΜΑ: «Μητρώο Εθελοντών» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Το 2ο ΠΤ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της που πηγάζουν πρωτίστως από τους ίδιους τους σκοπούς της, όπως 
αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου 3252/2004 και ειδικότερα 
αναφορικά µε την επιστηµονική προαγωγή των µελών της, την προαγωγή και ανάπτυξη 
της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης µε σκοπό την 
συµβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, αποφάσισε την δηµιουργία 
των µητρώου εθελοντών του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ. 

Στόχο αποτελεί η δηµιουργία ενός ενιαίου µητρώου εθελοντών το οποίο θα 
διαρθρώνεται από όλους τους Νοσηλευτικούς Τοµείς καλύπτοντας το φάσµα της 
Νοσηλευτικής Επιστήµης ενώ, παράλληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόµενο 
συνάδελφο και θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των συνανθρώπων 
µας. 
Οι εθελοντικοί τοµείς δράσεις θα δηµιουργηθούν αρχικά στο ευρύτερο πλαίσιο της 

συνεργασίας του 2ου ΠΤ µε την ΚΕΔΗΘ µε στόχο την περαιτέρω επέκταση του 
προγράµµατος δράσης και την ανάπτυξη λοιπών πρόσθετων υπηρεσιών που θα 
ενισχύσουν το τοµέα της κοινωνικής δράσης. Αρχικά οι εθελοντικές δράσεις 
περιλαµβάνουν: 

• Τη συµµετοχή και την υποστήριξη από την πλευρά της ΕΝΕ του Θεσσαλονίκη 
2014 σε δράσεις κοινωνικού και επιµορφωτικού χαρακτήρα. 

• Την σύµπραξη της ΕΝΕ σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα της ΚΕΔΗΘ όπως 
είναι το πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΗΦΗ. 

• Την από κοινού λήψη των απαραίτητων αποφάσεων προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η υλοποίηση του προγράµµατος «κόκκινο κουµπί» µε αρχικό στόχο 
πληθυσµού 100 ωφελούµενων. 

Η δηµιουργία Τοµέα Εθελοντών Υγείας, δηµιουργείται αφορµής δοθείσας των 
διατάξεων του νόµου 3868 ΦΕΚ Α’ 129/2010, αλλά επίσης και κατόπιν αιτήµατος 
συναδέλφων νοσηλευτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή είναι άνεργοι. Σκοπό του 
Τοµέα Εθελοντών Υγείας αποτελεί τόσο η αυτόνοµη δραστηριοποίηση όσο και η άµεση 
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συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και δύναται να 
αναπτύσσει δράση όπως παρακάτω: 

1. Φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωµένων. 
2. Διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούµενων ατόµων µε αναπηρία. 
3. Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις Υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας. 
4. Δηµιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών. 
5. Εκδηλώσεις για υποστήριξη µονάδων Υγείας-Πρόνοιας. 
6. Κινητές µονάδες πρόληψης. 
7. Ενηµερωτικές εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων. 
8. Διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες. 
9. Παροχή-διανοµή συσσιτίου. 
10. Συµµετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης. 
 
Η πρόσκληση για συµµετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές η συµµετοχή των 

οποίων είναι ηθικά επιβεβληµένη. 
Παρακαλούµε πολύ όπως ενηµερώσετε τους Προϊσταµένους των τµηµάτων 

καθώς και όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό της ευθύνης σας. Ευχαριστούµε για τη 
συνεργασία και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
      

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ     Δ. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ 


