
ΕΩΣ 31/7/2013 ΕΩΣ 15/10/2013 ΕΩΣ 6/12/2013

Μέλη ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ 60€ 90€ 120€

Μη μέλη ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ 90€ 120€ 150€

*Φοιτητές (1ο πτυχίο) 
και άνεργοι νοσ/τες

30€ 50€ 80€

Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:

• Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κλπ.)

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης

• Παρακολούθηση κλινικών φροντιστηρίων

• Διαλείμματα καφέ

Οργάνωση Συνεδρίου

* Οι φοιτητές χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους 
προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βε-
βαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ 
οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας. 

* Το συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Κόστος Εγγραφής

Για μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 
και οποιαδήποτε άλλη τουριστική 
υπηρεσία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε 
στη Γραμματεία του Συνεδρίου με email: 
v.mpoukouvala@frei.gr 
ή στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600.

Παπαρηγοπούλου 3, 105 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600 
Fax: 210 3219296
e-mail: info@frei.gr 
website: http://www.frei.gr



Καλωσόρισμα προέδρου ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει το 
14ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας, στο Βου-
νό των Κενταύρων, το πανέμορφο Πήλιο.

Στις 6 του Δεκέμβρη, η Πορταριά θα υποδεχτεί εκατοντάδες νοσηλευτές απ’ 
όλες τις γωνιές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της 
σημαντικότερης ετήσιας μας εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας απόψεις, γνώμες 
και εμπειρίες.

Σε μια δύσκολη εθνική συγκυρία, με έναν επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά 
ομιχλώδη και με την αβεβαιότητα να επικρέμαται πάνω από το μέλλον όλων των πολιτών, η 
ομοσπονδία μας, φιλοδοξεί να συσπειρώσει τους νοσηλευτές μας, δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλους να εκφράσουν πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος.

Κάθε καινοτόμα πρόταση είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του ρό-
λου του νοσηλευτή, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις προσοδοφόρες και αποδοτικές παραμέ-
τρους που επί χρόνια ήταν καλά κρυμμένες στο παρασκήνιο από το ιατροκεντρικό κατεστημένο 
και όσους επωφελούνταν από αυτό.

Με πυλώνες τις θέσεις μας για  διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, 
την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική 
εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της 
ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ φιλοδοξεί 
να αποτελέσει και επισήμως την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για τους 
νοσηλευτές, με τη συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ, κάτι που θα παρουσιαστεί με λεπτομέρεια στο 
επικείμενο συνέδριο της Πορταριάς, όπου και θα παρουσιαστεί το νέο σωματείο μας, αυτό του 
Συλλόγου Νοσηλευτών Μαγνησίας.

Με τη βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός, συνάδελφοι, 
συνεργάτες και γενικά προσφιλή πρόσωπα απ’ όλη τη χώρα, σας καλούμε από 6 έως και 8 
Δεκεμβρίου στην πανέμορφη Πορταριά.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

Τόπος και Χρόνος του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην 
Πορταριά του Πηλίου, στο ξενοδοχείο 
HOTEL PORTARIA από τις 6 έως και τις 
8 Δεκεμβρίου 2013.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές Πληροφορίες 

Κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο

18 Οκτωβρίου 2013

1 Νοεμβρίου 2013

Λήξη υποβολής περιλήψεων

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

Οι τιμές είναι κατ’άτομο 
και περιλαμβάνουν:
• Δύο διανυκτερεύσεις
• Πρωινό
• Δεξίωση 

Α’ Κατηγορία:
• Σε τρίκλινο 110€
• Σε Δίκλινο 140€
• Σε Μονόκλινο 170€

Β’ Κατηγορία:
• Σε Τρίκλινο 90€
• Σε Δίκλινο 120€
• Σε Μονόκλινο 150€

Γ’ Κατηγορία:
• Σε Τρίκλινο 80€
• Σε Δίκλινο 100€
• Σε Μονόκλινο 120€
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