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Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει

το 15ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας,

στα Μετέωρα.

Στις 12 του Δεκέμβρη, τα Μετέωρα θα υποδεχτούν εκατοντάδες νοση-

λευτές 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 φιλοδο-

ξεί να αποτελέσει και επισήμως την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για

τους νοσηλευτές, με τη συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ.

Με τη βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός, συνά-

δελφοι, συνεργάτες και γενικά προσφιλή πρόσωπα απ’ όλη τη χώρα, σας καλούμε από

12 έως και 14 Δεκεμβρίου στα πανέμορφα Μετέωρα.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑγλΑΣ ΑριΣτΕιΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥτΕλΗΣ ΔΗΜΗτριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΤΑΜΙΑΣ: ΔρΑχτιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠιζΑΣ λΑΜΠρΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝτζΑΝΑΣ ΜιχΑΗλ, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠιΣτΟλΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΜΕΛΗ: ΑρβΑΝιτΗΣ γΕΩργιΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ, ΙΚΑ Τρίπολης
ΚΩτΣΗΣ ΑΠΟΣτΟλΟΣ, Π.Γ.Ν Λάρισας
ΣΑλΗΚιΔΗΣ ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ, Ν.Θ.Π. «Παμμακάριστος»
ΜΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝΗΣ, Γ.Ν. Αγρινίου 
ΜΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
τΑΝΗ ΣΟφιΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥρΑΚΟΣ ΜιχΑΗλ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ιΝτΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ 

ΑλΜΠΑΝΗ ΕλΕΝΗ 
βΕΝΕτΗ ΑιΚΑτΕριΝΗ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΑθΑΝΑΣιΑ
ΕΥΑγγΕλιΔΟΥ ΕΥτΥχιΑ
ΚΑλΟΚΑιριΝΟΥ ΑθΗΝΑ
ΚΑΥΚιΑ θΕΟΔΩρΑ
ΚΟΥΚιΑ ΕΥΜΟρφιΑ
ΚΩΝΣτΑΝτιΚΑΚΗ βΑιΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑιΚΑτΕριΝΗ
ΜΗΝΑΣιΔΟΥ ΕΥγΕΝιΑ
ΜΠΕλΑλΗ ΚΩΝΣτΑΝτιΑ
ΜΠΕλλΑλΗ θΑλΕιΑ
ΜΠιζΑΣ λΑΜΠρΟΣ
ΠΑΥλΑτΟΥ ΝιΚΗ
ρΕΚλΕιτΗ ΜΑριΑ
ΣΑριΔΗ ΜΑριΑ
ΣτΑθΑρΟΥ ΑγγΕλιΚΗ
τΑΝΗ ΣΟφιΑ
χρΥΣΟβιτΣΑΝΟΥ χρΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές



Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ριζΟΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τΟγιΑΣ ΑθΑΝΑΣιΟΣ
ΜΕΛΗ ΑγγΕλΗ ΕΥΔΟΚιΑ  

βλΑχΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΑ
γρΟΥτΣΟΥ ΑΝτΩΝιΑ
ιΩΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ βΑΣιλΕιΟΣ 
ΚΑτΣΑΚιΩρΗΣ φΩτιΟΣ
ΚλΟΥτΣΟθΥΜιΟΥ ΑΣΗΜιΝΑ
ΚΟΥτΣιΜΠιρΗ ΜΑριΑ
λΕτΣιΟΥ ΑιΚΑτΕριΝΗ
ΜΑΝΑΣΣΗ ΑλΕξΑΝΔρΑ
ΜΑΝΟΥΣιΟΥ ΑγγΕλιΚΗ
ΜΑΝτΑλιΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ
ΜΗτΣιΑΔΟΥ ΕλΕΝΗ
ΜΠΑτζΑΚιΔΟΥ ιφιγΕΝΕιΑ
ΜΠΑτζΟγιΩργΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΜΠιτΣΑΚΗ ΑΝτΩΝιΑ
ΜΠΟΥγΑ ΕΥΑγγΕλιΑ
ΠΑλΑιΟχΩριτΗ φΩτΕιΝΗ 
ΠΑΠΑΠΟΣτΟλΟΥ γΕΩργιΟΣ 
ΠιΝΑΚΟΥλΑ ΜΑριΑ
ΠλΕξιΔΑ ΕΥθΥΜιΑ
ΠρΕΝτζΑ ΕλΕΝΗ 
ρΑτΣιΚΑ ΕΥΑγγΕλιΑ
ΣιΑφΗ ΜΑριΑ
ΣΠΥρΟΥ ΕλΕΝΗ
τΣΑΠρΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟιΝΑ
τΣιΑβΑλιΑρΗΣ ΠΕτρΟΣ
χΑχΑΜΗΣ γΕΩργιΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩτΣΗΣ ΑΠΟΣτΟλΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠιΣτΟλΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
ΜΕΛΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑρβΑΝιτΗΣ γΕΩργιΟΣ
γΕΩργιΑΔΟΥ ΑΝΑΣτΑΣιΑ
γιΑγΚΟΥ ΕΥτΥχιΑ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΕΥΔΟξιΑ
γρΑΜΜΑτιΚΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΔΟΝτΣιΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΔρΑΚΟΥ ΕλΕΝΗ
ΔρΑχτιΔΗΣ γιΩργΟΣ
ζΑγΑΝΑ βΑιΑ
ζΕρβΑ ΑριΣτΕΑ
ΚΑΚλΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚιΑ
ΚΑλΑτζΗ ΣΟφιΑ
ΚΑΜΠΟΥγΕρΗ ΕΥτΥχιΑ
ΚΑρΑγΚΟΥΝΗ ΑγΑθΗ
ΚΑρΑλιΟλΟΥ ΚΑλλιΟΠΗ
ΚΑΣτΑΝΗ ΚΩΝΣτΑΝτιΝΑ
ΚΑτΣιγιΑΝΝΗ φΩτΕιΝΗ
ΚιΟΥΣΗΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΚΟΚΚιΝΗ ΣΟφιΑ
ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ
ΚΟΥρτΗΣ γιΩργΟΣ
ΚΟΥρτΟΥΜΑ ΜΑριΑ
ΚΟΥτΣΟΝιΚΟΣ γιΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣτιΚΟΥ ΜΑριΑ

λΑλΑγιΑΝΝΗ γΕΩργιΑ
λΥΜΠΕρΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΜΑΝτζΑΝΑΣ ΜιχΑλΗΣ
ΜΟΥγιΑ βΑΣιλιΚή
ΜΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥή
ΜΠΑΚέλΑΣ γιΑΝΝΗΣ
ΜΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ
ΜΠρΑχΑΝτιΝΗ ΚΑλλιΟΠΗ
ΝιΑΝιΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ
ΝτΑβΩΝΗ γιΑΝΝΟΥλΑ
ΝτΑτΣΗ ΕλΕΝΗ
ΝτιΟΥΔΗ ΠΑγΩΝΑ
ΠΑλΗτζΗΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗτριΟΥ χρΗΣτΟΣ
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑγΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΠΑρΑ ΠΟλΥξΕΝΗ (τζΕΝΗ)
ΠΟΝτιΣιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ
ΣΑΚΚΟΥλΑ ζΩΗ
ΣτΟΥΚΑ χρΥΣΟΥλΑ
τΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑργΑριτΑ
τζιτζιΚΟΣ γΕΩργιΟΣ
τΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
φιλιΠΠΑτΟΥ βΑΣιλιΚΗ



Οδηγίες για την Υποβολή 
Περιλήψεων, Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων

1. Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2014.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:

i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2014.gr) 
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word .doc 97-2003  που θα περιλαμβάνει τον

τίτλο (με κεφαλαία 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 (24/10/2014) 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 δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην
ερευνητική εργασία πάνω 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 
211 6005600.

7.τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 9/11/2014.

8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (24/10/2014). 
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 πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 24/10/2014



Συγγραφή - Σύνταξη

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, Προϊσταμένη, 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 πληροί 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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ



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 ονο-
μαστικός / αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων απο-
τελεί ευθύνη των συγγραφέων και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από τη 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, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων:
24 ΟΚτΩβριΟΥ, 2014

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών:
9 ΝΟΕΜβριΟΥ, 2014



Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Μετέωρα, στο ξενοδοχείο Divani Meteora από τις
12 εώς και τις 14 Δεκεμβρίου 2014

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 τη γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό
υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

* Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:  Δύο διανυκτερεύσεις / Πρωινό

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

έως 31/07/2014     έως 15/10/2014      έως 8/12/2014

Μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 70 € 110 € 130 €

Μη μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 110 € 140 € 180 €

φοιτητές (1ο Πτυχίο) 
και άνεργοι Νοσηλευτές ** 30 € 60 € 90 €

*Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:
Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλόκ, στυλό κτλ) 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Παρακολούθηση Κλινικών φροντιστηρίων
Διαλείμματα Καφέ
Εναρκτήρια τελετή

** 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.

Ξενοδοχείο
Divani Meteora
Antoniadis Hotel
Ορφέας Hotel
Edelweiss

σε τρίκλινο
90 €
70 €
70 €
55 €

σε δίκλινο 
120 €

90 €
90 €
70 €

σε μονόκλινο 
170 €
120 €
120 €
100 €



®

S.A. 

TRAVEL – CONGRESS
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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 ονομα-
τεπώνυμό σας και την ένδειξη 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2014.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@pasyno2014.gr ή στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600

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



Μετέωρα

Στο Νομό τρικάλων και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα τρίκαλα, πάνω από την

Καλαμπάκα, υψώνονται περήφανοι και επιβλητικοί οι πέτρινοι βράχοι των Αγίων Μετεώ-

ρων, γεμάτοι απολιθωμένα όστρακα, μαρτυρώντας ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο.

Είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα

Στις απάτητες αυτές κορφές, γύρω στο 1100 μχ., έφτασαν στα Μετέωρα οι πρώτοι Ασκητές.

Σκαρφάλωσαν και φώλιασαν σαν τα πουλιά μέσα στις σπηλιές και στις κουφάλες των βρά-

χων απομονωμένοι αναζητώντας εκεί με προσευχές και νηστείες την ψυχική τους πληρότητα

και λύτρωση.

Ονομάστηκαν Μετέωρα από τον Όσιο Μετεωρίτη Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου Με-

τεώρου. έκτοτε πάνω στους ιερούς βράχους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Μοναχοί και Μο-

ναχές, οι οποίοι κοπιάζουν μέρα και νύχτα με εργασία, νηστεία, αγρυπνία, όχι μόνο για τη

δική τους σωτηρία αλλά και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων με πολύωρες προσευχές

και παρακλήσεις.

Από το 1960 και μέχρι σήμερα άρχισαν εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης των μνη-

μείων με έξοδα και φροντίδα των μοναχών της Αγιομετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας.

Σε συνεργασία με την 7η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων γίνεται αναστήλωση των μονα-

στηριακών κτιρίων.

Επίσης οι μοναχοί και οι μοναχές με έξοδά τους και με τη φροντίδα τους συντηρούν καλ-

λιτεχνικά χειρόγραφα, φορητές εικόνες και αγιογραφίες, χρυσοκέντητα και ξυλόγλυπτα

αντικείμενα, ιερά κειμήλια και σκεύη άφταστης τέχνης, καθοριστικής ιστορικής και εθνικής

αξίας. 

Σήμερα τα Μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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