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Σελ. 01 
 

Η «Νοσηλεία» 
   

 

Η «Νοσηλεία» 
 

Ο Σύλλογος «Νοσηλεία» είναι  ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 

και δραστηριοποιείται από το 2001 στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. 

Όραμά μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ 

οίκον νοσηλεία και ανακουφιστική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη και 

να υποστηρίζουμε παράλληλα τα μέλη των οικογενειών τους. 

Αποστολή µας είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ασθενών και µελών της οικογένειάς τους και να προασπίζουμε το δικαίωμα για 

αξιοπρεπή νοσηλεία για κάθε πολίτη. 

Αποσκοπούμε στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και παρέχουμε δωρεάν κατ’ 

οίκον ιατρονοσηλευτική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς με χρόνια 

νοσήματα που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

Διαθέτουμε Ειδική Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Υ.Υ.Κ.Α. Δ23/46574/3766 (ΦΕΚ 3611/Β/4-11-2016). 

 

 

16 χρόνια δίπλα 

στους ασθενείς 

και στις 

οικογένειές τους 



Σελ. 02 
 

Τι προσφέρουμε 
   

 

Τι προσφέρουμε 
Η Ομάδα της «Νοσηλείας» σχεδιάζει, συμμετέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο 

προγραμμάτων, με κεντρικό άξονα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ασθενών. 

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνολική φροντίδα στον ασθενή, στο πλαίσιο της 

ολιστικής προσέγγισης του ατόμου και παράλληλα να υποστηρίζουμε τα μέλη της 

οικογένειάς του. 

 

Επιπλέον διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα 

υγείας. 

Το βασικό μας πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι» ξεκίνησε το 2001 με παροχή δωρεάν 

υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς με νευρολογικά και άλλα χρόνια νοσήματα που 

είναι κλινήρεις ή μετακινούνται δύσκολα και διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. 

 

Προσφέρουμε δωρεάν: 

 Νοσηλεία στο σπίτι σε ασθενείς με καρκίνο, νευρολογικά, ψυχικά και άλλα χρόνια 

νοσήματα 

 Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών, μελών της οικογένειας και φροντιστών–

Εκπαίδευση των οικογενειών για τη φροντίδα του ασθενούς 

 Ιατρο-νοσηλευτική υποστήριξη ευπαθών ομάδων στο οικείο περιβάλλον τους  

 Κοινωνική αποθήκη φαρμάκων, ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλικών 

 Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος». 

 

 

 

 



Σελ. 03 
 

Απολογισμός έργου 
   

 

Απολογισμός έργου 
 

Προσφέραμε τις κατ’ οίκον υπηρεσίες μας σε 181 ασθενείς με καρκίνο, 

νευρολογικά, ψυχικά και άλλα χρόνια νοσήματα που εντάχθηκαν στα προγράμματά 

μας και υποστηρίξαμε 852 μέλη της οικογένειας των ασθενών.  

484 άτομα έλαβαν δωρεάν είδη για τη φροντίδα ασθενών από την «Κοινωνική 

Αποθήκη» της «Νοσηλείας».   

Επιπλέον συμμετείχαμε σε επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα υγείας για 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού. 

 

 

 

 



Σελ. 04 
 

Απολογισμός έργου 
   

 

Απολογισμός έργου 
Οι Λειτουργοί Υγείας της «Νοσηλείας» πραγματοποίησαν  1.349 επισκέψεις στο οικείο 

περιβάλλον των ασθενών. 

Η Ομάδα που στηρίζει τους μοναχικούς ασθενείς στο ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος» 

πραγματοποίησε 402 επισκέψεις σε ασθενείς του νοσοκομείου. 

 

 

 



Σελ. 05 
 

Απολογισμός έργου 
   

 

Απολογισμός έργου 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Η φαρμακευτική περίθαλψη και η χρήση κατάλληλου υγειονομικού υλικού/βοηθημάτων είναι 

υψίστης σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και των οικείων 

τους. 

Η «Νοσηλεία» λειτούργησε και αυτό το έτος «Κοινωνική Αποθήκη Φαρμάκων, 

εξοπλισμού και υλικών» που χρειάζονται οι ασθενείς και διευκολύνουν την οικογένεια στη 

φροντίδα τους. Το κόστος για πολλά από τα είδη είναι αρκετά υψηλό και δεν καλύπτεται από 

τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η λειτουργία της βοήθησε σημαντικά τους ασθενείς που είχαν ανάγκη τέτοια είδη και 

αντιμετώπιζαν οικονομική αδυναμία να τα προμηθευτούν.  

Επιπλέον μέσω της συνεργασίας μας με άλλους κοινωνικούς φορείς αξιοποιήθηκαν 

περισσευούμενα φάρμακα και είδη και καλύφθηκαν ακόμη περισσότερες ανάγκες 

ασθενών.   

 

 

 



Σελ. 06 
 

Μέλη και Εθελοντές 
   

 

Μέλη και Εθελοντές  
 

Τα μέλη και οι εθελοντές μας ενστερνίζονται τις αξίες μας και συμβάλλουν στην Αποστολή 

μας. 

Μέχρι 31/12/2017 είχαμε 1.164 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων τα 43 ήταν νέα 

μέλη. 

Οι 130 ενεργοί εθελοντές μας αποτέλεσαν και το 2017 το βασικό πυλώνα για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων μας, υποστηρίζοντας τις δράσεις και τους εργαζόμενους.  

 

 

 



Σελ. 07 
 

Άλλες δράσεις 
   

 

Άλλες δράσεις  
 Συνεχίσαμε την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων του HIGGS 

(higgs3.org), με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής μας λειτουργίας.  

 Η «Νοσηλεία» ήταν στις 11 ομάδες που έλαβαν μέρος σε μια σειρά 

επιμορφωτικών δράσεων στον 1ο κύκλο Social Dynamo 

(www.socialdynamo.gr) του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων.  

 Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση και Συνεστίαση της 

«Νοσηλείας» στην Αίθουσα του «GREEN PARK», στο Γαλάτσι. 

 Επιπλέον τον Μάρτιο ξεκίνησε και η δράση «Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά» που 

αφορούσε στην παροχή ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

στα μέλη του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ «Ανοιχτή Αγκαλιά» 

στους Αγίους Αναργύρους.  

Σκοπός της δράσης ήταν η συμβολή στη βελτίωση ποιότητας ζωής των ΑμεΑ μέσω 

της διευκόλυνσης πρόσβασής τους και των οικογενειών τους στην πρωτοβάθμια 

περίθαλψη.  

Οι ανάγκες (εξετάσεις, διαγνώσεις, ενέσεις, εμβόλια, συνταγογράφηση κ.λπ.) 

καλύφθηκαν από παθολόγο, νευρολόγο και μία νοσηλεύτρια. 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ομιλίες σε θέματα προληπτικής 

ιατρικής (εμβολιασμοί σε παιδιά και ενήλικες, αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης). 

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λάτση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου 

του προγράμματος Σημεία Στήριξης – Points of Support το οποίο υλοποιήθηκε 

σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Hellenic Hope και το Bodossaki 

Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη.  

 

 

 

 

 

 

http://www.socialdynamo.gr/


Σελ. 08 
 

Άλλες δράσεις 
   

 

 Τον Απρίλιο συμμετείχαμε στο Career Fair.4all 2017- “People withAbilities, 

Companies with Perception”, με στόχο την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην 

αγορά εργασίας. 

 Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης ικανοτήτων των στελεχών του Οργανισμού, 

διοργανώσαμε 3ωρη συνάντηση με τους εθελοντές της «Νοσηλείας» ώστε να 

γνωρίσουν στην πράξη την εκπαιδευτική μέθοδο World Café. 

 

 Τον Μάιο, ο πρόεδρος του Δ.Σ., Δρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ήταν καλεσμένος στην 

ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «10 Στην Ενημέρωση» και διοργανώσαμε 

5ήμερη εκδρομή στην Ήπειρο. 

 Δημιουργήθηκε video για το έργο μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΑΘΗΝΑ 

ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ» από το ΣυνΑθηνά του δήμου Αθηναίων.  

 Τον Ιούνιο συμμετείχαμε στο 7ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum “Επενδύοντας 

στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» στο Athens Hilton Hotel. 

 Τον Ιούλιο η «Νοσηλεία» βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο για την κατηγορία 

«Υγεία & Πρόνοια» στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2017 “Voluntary Action” 

που διοργάνωσε το Skywalker.gr στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων όπου 

συμμετείχαμε και ως εκθέτες. 

 

  



Σελ. 09 
 

Άλλες δράσεις 
   

 

 

 Τον Αύγουστο ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο μας Πρόγραμμα 

«ΣτηρίΖΟΥΜΕ- Κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη των καρκινοπαθών σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών 

ΚΕΦΙ. 

Το Πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα (μέχρι 30/04/2018) και οι κατ’ οίκον 

επισκέψεις ξεκίνησαν 1η Νοεμβρίου. 

 Με στόχο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού και με 

αφορμή την έναρξη του Προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ», δημιουργήσαμε μία 

ομώνυμη ομάδα που συμμετείχε στον πανελλήνιο αγώνα 9ο Greece Race for 

the Cure®, το συμβολικό αγώνα δρόμου και περιπάτου που διοργάνωσε ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”.  

 Από τις αρχές Οκτωβρίου και ανά τρίμηνο ξεκινήσαμε να αποστέλλουμε 

Newsletter στα άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις δράσεις μας.   

 Στις 8 Οκτωβρίου, η ομάδα μας συμμετείχε στην εκδήλωση του HIGGS “ NGO 

Fair” μαζί με 60 MKO από όλη την Ελλάδα & 12 από τα μεγαλύτερα Κοινωφελή 

Ιδρύματα της χώρας, με το θέμα: “Ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα στο 

περιβάλλον του ασθενή που πάσχει από καρκίνο”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 10 
 

Άλλες δράσεις 
   

 

 Η Συνέντευξη της Ομάδας μας φιλοξενήθηκε στα «Success Stories: 1ος Κύκλος 

Accelerator» στο newsletter του HIGGS.  

 

 Στις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε Ομιλία με θέμα: «Μύθοι και αλήθειες για 

τη διατροφή» για τους γονείς και φίλους του Συλλόγου «Η Ανοιχτή 

Αγκαλιά». 

 

 Στις 30 και 31 Οκτωβρίου η Ομάδα των Επαγγελματιών Υγείας του 

«ΣτηρίΖΟΥΜΕ» εκπαιδεύτηκε σχετικά με τη "Θεραπεία Πόνου και την 

Παρηγορική Φροντίδα"  από την Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και 

Παρηγορικής Φροντίδας -ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. με σεμινάριο που διοργανώθηκε ειδικά για το 

Πρόγραμμα. 

 Στις 9 Νοεμβρίου 2017 συμμετείχαμε στην Επιστημονική Ημερίδα για τον 

Καρκίνο του Παγκρέατος «Αντιμετωπίζοντας το φαινομενικά αδύνατο» - 

που διοργάνωσε το «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών. Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε και 

Πρόγραμμα "ΣτηρίΖΟΥΜΕ" από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της "Νοσηλείας", Δρ Ιωάννη 

Κωνσταντινίδη. 



Σελ. 11 
 

Άλλες δράσεις 
   

 

 Στις 23-25 Νοεμβρίου 2017 διοργανώσαμε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar μας 

στην Αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. 

 Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 συμμετείχαμε στο 1ο Συνέδριο Υγείας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ 

με θέμα "Νοσηλεία στο σπίτι και ΣτηρίΖΟΥΜΕ".   

 Η «Νοσηλεία» στήριξε την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) με είδη ρουχισμού.

 

 

 Τις μέρες των Χριστουγέννων, οι εθελοντές της Ομάδας μας που στηρίζει τους 

μοναχικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος», επισκέφθηκαν 

όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου και τους μοίρασαν ευχές και δώρα. 

 

 

 



Σελ. 12 
 

Οικονομικός απολογισμός 
   

 

Οικονομικός απολογισμός 
ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Η λειτουργία της «Νοσηλείας» στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Αντλούμε οικονομικούς πόρους από τις συνδρομές μελών μας, από δωρεές ιδιωτών και 

από εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. 



Σελ. 13 
 

Οικονομικός απολογισμός 
   

 

Οικονομικός απολογισμός 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Στη «Νοσηλεία» εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι 

προτεραιότητά μας η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

Μέσω των οικονομικών απολογισμών, των αναφορών δράσης και των εσωτερικών/ 

εξωτερικών αξιολογήσεων των προγραμμάτων που υλοποιούμε ενημερώνουμε τους 

δωρητές μας. 

Πληροφορίες για το έργο μας, τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και τη διαχείριση 

πόρων είναι διαθέσιμα σε όποιον επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις δράσεις μας. 

Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία είναι ο βασικός λόγος που από το 

2001 οι ηθικοί και οικονομικοί υποστηρικτές μας είναι σταθερά δίπλα μας. 

 

 

 

 



Σελ. 14 
 

Ισολογισμός 
   

 

Ισολογισμός 
 

Ο ετήσιος Ισολογισμός μας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

  



Σελ. 15 
 

Υποστηρικτές 
   

 

Υποστηρικτές 
Εκτός από τα μέλη και τους εθελοντές μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς 

εμπιστεύτηκαν και το 2017 τη «Νοσηλεία» και συμμετείχαν ουσιαστικά στο πολύπλευρο 

έργο μας προσφέροντας οικονομική ενίσχυση, είδη ή υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

   

 

 

 

   



Σελ. 16 
 

Η οργανωτική δομή μας 
   

 

Η οργανωτική δομή μας 
Οι άνθρωποι της «Νοσηλείας» συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη 

μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας μας 

συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών Υγείας και 

ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την 

Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την Αναπλ. Ταμία και τρία αναπληρωματικά μέλη. 

Η Ομάδα Διαχείρισης αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Υπεύθυνους των Τμημάτων 

Διοίκησης και Προγραμμάτων. 

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ο Οργανισμός απασχόλησε 2 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση 

και 1 με μερική.  . 

Από τις αρχές Νοεμβρίου, η «Νοσηλεία» ενίσχυσε το δυναμικό της με 1 επιπλέον 

εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης και 2 εργαζόμενους με μερική απασχόληση για τις 

ανάγκες συγκεκριμένου προγράμματος.. 

 

Οι εθελοντές της «Νοσηλείας» αποτέλεσαν και το 2017 το βασικό πυλώνα μας και 

υποστήριξαν τον Οργανισμό τόσο στις Διοικητικές ανάγκες όσο και στα Προγράμματα 

φροντίδας ασθενών. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Π. Κωνσταντινίδης 

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αμπουμόγλι- Γαλλιού 

Γραμματέας: Γεώργιος Ρούσσος 

Ταμίας: Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μπέτη 

Αναπλ. Ταμίας: Σοφία Βαρβουτσή 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

Δημήτρης Ζαφειρόπουλος 

Καλλιόπη Καραμπαλίκογλου 

Λαμπρινή (Μίνα) Γιωτάκη 

 

Διεύθυνση Οργανισμού: Όλγα Παπαδοηλιοπούλου 

Γραμματειακή Υποστήριξη: Κατερίνα Κοντράρου 

Υποστήριξη Προγραμμάτων φροντίδας ασθενών: Κατερίνα Λιάκου  
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Πώς να βοηθήσετε στο έργο μας 
   

 

Πώς να βοηθήσετε στο έργο μας 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Περισσότερες από 100 οικογένειες με ασθενείς κάθε μήνα και περισσότεροι από 2.000 

άνθρωποι κάθε χρόνο ωφελούνται από τα προγράμματα της «Νοσηλείας». 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων δεν θα μπορούσε 

να γίνει χωρίς την πολύτιμη στήριξη των υποστηρικτών μας. 

Η υποστήριξη μπορεί να είναι ηθική, χρηματική, σε υπηρεσίες ή και σε είδος. 

 

Η ετήσια συνδρομή ως μέλος της «Νοσηλείας» ανέρχεται στο ποσό των 15€. 

 

Τρόποι υποστήριξης: 

Κατάθεση /web banking σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς: 

– α) ALPHA BANK:  IBAN GR46 0140 2980 2980 0200 2002 427 

– β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  IBAN GR11 0172 0980 0050 9803 1155 88 

 

Στα γραφεία μας 

Με την επίσκεψή σας στη διεύθυνση Ιακωβάτων 50, 111 44 Κάτω Πατήσια. 

 

Με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 

μέσω απλής ταχυδρομική επιταγής στη διεύθυνσή μας. 

 

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 

Γίνετε ένας από εμάς και βοηθήστε να φροντίσουμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους 

που έχουν ανάγκη! 

 

Στο website της «Νοσηλείας» www.nosilia.org.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλους τους 

τρόπους υποστήριξης..  

 

 

 

. 

 

 

 

https://www.nosilia.org.gr/pos-na-voithisete/
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Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύλλογος ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

   

Τηλ. 2102112395 
Φαξ 2169003605 

Ιακωβάτων 50, 111 44 Αθήνα  www.nosilia.org.gr 
info@nosilia.org.gr 

   


