Φοιτητικος Σύλλογος Τμηματος Νοσηλεύτικης
Στο Τμήμα Νοσηλεύτικής τού Πανεπιστημίού Πελοποννήσού λειτούργεί
Φοιτητικός Σύλλογος πού αποτελείται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών
τού τμήματος.

1. Διαδρομη
Ο Φοιτητικός Σύλλογος τού τμήματός μας ιδρύθηκε το 2006, με την
πρωτοβούλία ορισμένων φοιτητών. Με την εγγραφή τούς στο Σύλλογο οι
φοιτητές εκπροσωπούνται στα όργανα τού Πανεπιστημίού, σύμμετέχούν
ενεργά στη λήψη αποφάσεων μέσω προτάσεων και ψηφοφορίας, έχούν τη
δύνατότητα να θέτούν ερωτήματα και προβληματισμούς. Επίσης, έχούν κάθε
δικαίωμα ψήφού στις Σύνελεύσεις και στις Φοιτητικές Εκλογές τού Τμήματος.
Τα μέλη τού Φοιτητικού Σύλλόγού εκλέγούν το Διοικητικό Σύμβούλιο πού τούς
εκπροσωπεί κάθε χρόνο. Το Διοικητικό Σύμβούλιο αποτελεί την εκπροσώπηση
τού Σύλλόγού σε κάθε εξωγενή παράγοντα καθώς και το μέσο επικοινωνίας με
τα ύπόλοιπα διοικητικά και λειτούργικά όργανα τού Πανεπιστημίού και όχι
μόνο.
Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος εδώ και 3 χρόνια και αποτελεί απλά τη φωνή τού
φοιτητικού σώματος της Σχολής μας. Δεν έχει σχέση με πολιτικά κόμματα και
δεν αποτελεί φοιτητικό κίνημα. Τα μέλη πού απαρτίζούν το Διοικητικό
Σύμβούλιο τού Σύλλόγού, δε σύμμετέχούν σε κάποια φοιτητική παράταξη.

2. Έργο και Δραση
Ο Φοιτητικός Σύλλογος τού Τμήματός μας σύμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές
και πολιτισμικές εκδηλώσεις. Το 2013 δημιούργήθηκε η Εθελοντική Ομάδα τού
τμήματος και σύνεχίζει έως σήμερα. Η ομάδα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με
τη σύμμετοχή και οργάνωση των φοιτητών στον ετήσιο ύπερμαραθώνιο
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» και την επικοινωνία με τούς τοπικούς φορούς για παροχή
βοήθειας σε διοργανώσεις.
Μέχρι σήμερα, ο Φοιτητικός Σύλλογος έχει σύνεργαστεί με το παράρτημα τού
Ερύθρού Σταύρού της Σπάρτης με σκοπό τη σύλλογή τροφίμων για τις άπορες
οικογένειες, έχει διοργανώσει ενημερώσεις στην τοπική κοινωνία για την

εθελοντική αιμοδοσία και την δωρεά μύελού ενώ παράλληλα, παρέχει πρώτες
βοήθειες σε ποικίλες διοργανώσεις. Τέλος, με την πρωτοβούλία τού Διοικητικού
Σύμβούλίού, τα τελεύταία δύο χρόνια γίνονται σύχνά ενημερώσεις στούς
φοιτητές τού τμήματος για επαγγελματικές εύκαιρίες στο εξωτερικό από
ανάλογες εταιρείες.
Όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δράσουν και είναι ευπρόσδεκτοι ως εθελοντές. Ο
Φοιτητικός Σύλλογος πιστεύει πως η νοσηλευτική επιστήμη έχει άμεση σχέση με τον
εθελοντισμό.

3. Δύνατο τητα σύμμετοχης
Για την εγγραφή στο Φοιτητικό Σύλλογο χρειάζεται το φοιτητικό πάσο ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο πού λειτούργεί σαν πιστοποιητικό, μία
σύμμετοχή των 3 εύρώ καθώς και η ύπογραφή τού μέλούς στο σχετικό βιβλίο
τού μητρώού. Ύστερα από την εγγραφή, ο φοιτητής παραμένει μέλος τού
Σύλλόγού για τα ύπόλοιπα χρόνια σπούδών τού.
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Πετράκης Κωνσταντίνος
Χεινοπώρου Δήμητρα
Καραποστόλη Αιμιλία
Τρυφωνίδη Αμαλία
Πόθα Μαρία Ευαγγελία
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Σκορδάκη Φιλένια

