Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει το
14ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας, στο
πανέμορφο Βουνό 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 νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Κάθε καινοτόμα πρόταση είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του ρόλου
του νοσηλευτή, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις προσοδοφόρες και αποδοτικές παραμέτρους
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

Επιτροπές
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΚΑ Τρίπολης
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γ.Ν. Αγρινίου
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία»
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΑΘΗ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΤΣΙΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επιτροπές
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΗ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΜΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΝΑΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΛΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΒΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΣΗ ΦΑΝΗ
ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΔΕΡΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΑΝΘΗ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΙΤΕΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΡΑΙΓΓΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΕΧΑ ΑΝΝΑ
ΙΒΑΝΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΔΡΑΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΡΑΝΑΚΗ ΔΟΜΝΑ
ΣΜΑΖΜΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΡΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΑΓΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΣΥΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΕΤΣΑΚΟΥ-ΜΠΕΛΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΟΡΤΑ ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΤΣΙΠΕΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΙΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΤΡΑΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΤΗ ΑΝΝΑ

Επιτροπές
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΖΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΙΜΟΣ
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεματολογία
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Θ. & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οδηγίες για την υποβολή
Περιλήψεων, Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/10/2013
1.

Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
abstracts@pasyno2013.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:
i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2013.gr)
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word .doc 97-2003 που θα περιλαμβάνει τον τίτλο (με κεφαλαια
και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο), την επαγγελματική ιδιότητα, τα
κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.

2.

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (20/10/13) δεν θα γίνονται δεκτές.

3.

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

4.

Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει ταυτόχρονα
με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο.

5.

Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική
εργασία πανω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

6.

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 3215600 ή 2116005600.

7.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους
για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 4/11/13.

8.

Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής (20/10/13).
Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

9.

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την
επιστημονική επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Η Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Συγγραφή - Σύνταξη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους
ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος Μελέτης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος
της Π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση
(ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική (ενδεικτική)
βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
2. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
3. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ.
επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
4. Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε
μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και
κεντρική στοίχιση.
6. Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
7. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, και να
αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος
και όχι Α. Παπαδόπουλος).
8. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί
στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα.
Π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, Προίσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων
9. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο
(Underlined) και με έντονη γραφή (bold)
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
10. To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι
αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά
τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).
11. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληρεί τους
παραπάνω όρους.
12. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία
των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
13. Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών
που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις
περιλήψεις των εργασιών.

Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων,
σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του διατιθέμενου χρόνου
και χώρου.
Προφορικές Ανακοινώσεις:
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε
απαραιτήτως.
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)
Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονομαστικός /
αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων
και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από την Γραμματεία του Συνεδρίου.
Οι διαστάσεις κάθε Αναρτημένης Ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 120εκ. ύψος Χ 80εκ. πλάτος.
Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, πρωτίστως για την αποδοχή και κατόπιν
για τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΕΣ
Λήξη υποβολής περιλήψεων:
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2013

Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων:
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2013

Γενικές Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο, στο ξενοδοχείο Portaria 6-8 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλωσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και
βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για
περισσότερες πληροφορίες στο 210 3215600

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την ειδική κονκάρδα,
η οποία θα δίδεται από την Γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό στο χώρο του
Συνεδρίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Portaria
Xenia
Montagna Verde
Alkistis

ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
110 €
110 €
90 €
80 €

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
140 €
140 €
120 €
100 €

ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
170 €
170 €
150 €
120 €

* Οι τιμές είναι κατά άτομο και περιλαμβάνουν: Δύο διανυκτερεύσεις / Πρωινό / Δεξίωση Υποδοχής
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Μη μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Φοιτητές (1ο Πτυχίο)
και άνεργοι Νοσηλευτές **

έως 31/07/2013
60 €
90 €

από 1/08/2013
έως 15/10/2013
90 €
120 €

30 €

50 €

από 16/10/2013
έως 8/12/2013
120 €
150 €
80 €

*Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:
Παραλαβή συνεδριακού υλικού (τσάντα, μπλόκ, στυλό κτλ)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Διαλείμματα Καφέ
**Οι φοιτητές χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή
πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την
αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Γενικές Πληροφορίες
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό της εταιρείας FREI. Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.
Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Visa
American Express

MasterCard

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
Αριθμός Λογαριασμού: 120-002320005353
IBAN: GR 29 0140 1200 1200 02320005353
Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε φωτοτυπία του
καταθετηρίου στο fax 210 3219296, αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
- Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2013.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για μεταφορές από και πρός το ξενοδοχείο και για οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία,
παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου με email: info@pasyno2013.gr
ή στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600

®
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FREI S.A. Travel-Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 3215600, Fax: 210 3219296
www.frei.gr e-mail: info@frei.gr

Πορταριά

Η Πορταριά, είναι παραδοσιακός οικισμός του νομού Μαγνησίας, χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του
Πηλίου, που κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών και πατρίδα των
Κενταύρων.
Αποτελεί κεφαλοχώρι της περιοχής, καθώς γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν και σήμερα
εξακολουθεί να διατηρεί τον πληθυσμό της χάρη κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της Πορταριάς είναι τα μεγάλα της αρχοντικά, θεσσαλομακεδονικού ρυθμού
με σκεπή από πέτρινες πλάκες. Τα περισσότερα από αυτά σήμερα είναι ανακαινισμένα και λειτουργούν
ως ξενώνες.
Ένα από τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν το μοναστήρι της
Παναγίας της Πορταρέας, στο οποίο η Πορταριά οφείλει, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη,
τη σημερινή της ονομασία.
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή του Πηλίου αναπτύσσεται πληθυσμιακά, συγκεντρώνοντας
πληθυσμούς που καταφεύγουν εκεί από πεδινότερες περιοχές. Τον 18ο αιώνα η Πορταριά έχει
εξελιχθεί ήδη σε ένα σημαντικό εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο της περιοχής, γνωρίζοντας μεγάλη
ανάπτυξη, γεγονός που αποτυπώνεται στα μεγάλα αρχοντικά της, που πολλά διατηρούνται μέχρι
σήμερα. Η Πορταριά εκείνη την περίοδο φημίζεται κυρίως για τα μεταξωτά υφαντά της και τα μαντήλια
της, καθώς και για το μεγάλο παζάρι της, που ήταν ίσως το σημαντικότερο της Θεσσαλίας.
Η Πορταριά υπήρξε ένα από τα κύρια κέντρα της Θεσσαλικής επανάστασης του 1878. Με την
απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881, εντάσσεται στο ελληνικό κράτος και ορίζεται έδρα του
δήμου Ορμινίου. Από το 1912 μέχρι το 1998 γίνεται έδρα κοινότητας, ενώ το 1998 ορίζεται έδρα του
διευρυμένου Δήμου Πορταριάς. Από το 2011 ανήκει διοικητικά στον Δήμο Βόλου. Η Πορταριά είναι
σήμερα χαρακτηρισμένος τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μαζί με τη γειτονική της Μακρινίτσα,
καθώς και χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός.

