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Ο παλιός κόσμος πεθαίνει
και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί
Ο Αντόνιο Γκράμσι έγραψε “Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει
να γεννηθεί, τώρα είναι η εποχή των τεράτων”. Ανάμεσα σε αυτό που πεθαίνει και σε
αυτό που πασχίζει να γεννηθεί για τη χώρα, είναι αυτό που αλλάζει. Η εποχή των τεράτων οριοθετείται ανάμεσα στο θάνατο του παλιού και στη γέννηση του καινούργιου.
Είναι το λεγόμενο “κενό”.
Το τελευταίο διάστημα είδαμε να δημοσιεύονται πολλοί νόμοι, ένας από αυτούς
είναι ο νόμος 4052/2012 (ΦΕΚ41/Α) για την υγεία με θετικά και αρνητικά σημεία για τη
νοσηλευτική. Μεταξύ των θετικών αλλαγών είναι η επαναφορά της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεόμενων νοσοκομείων,
ενώ στα Ενιαία Συμβούλια Διοίκησης των συνδεόμενων νοσοκομείων αναπληρώνει
τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας. Αρνητική αλλαγή ήταν η
κατάργηση της αντιστοίχησης των Νοσηλευτικών Τομέων με τους Ιατρικούς Τομείς
και επ’ αυτού καταργούνταν και ο θεσμός των Τομεαρχών. Η κατάργηση των Νοσηλευτικών τομέων νομοθετήθηκε για τη δραστική μείωση των θέσεων Υποδιευθυντών
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Νοσοκομεία. Στη συνέχεια όμως με την έκδοση σε ΦΕΚ
(άρθρο 41§ 2 Ν.4058/2012) επανέρχεται ο θεσμός των Νοσηλευτικών Τομέων και
επομένως συνεχίζει ή υφίσταται η θέση του Τομεάρχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως όλοι οι Διευθυντές των Υπηρεσιών αναφέρονται ως Προϊστάμενοι και ο μόνος που αναφέρεται ως Διευθυντής είναι αυτός
της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η κατάργηση – συγχώνευση πάνω από πενήντα μικρών και μεσαίων Νοσοκομείων που διασυνδέθηκαν με μεγαλύτερα καθώς και η μεταφορά της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας. Επιπρόσθετα επιχειρείται η εισαγωγή
αξιολόγησης των Μονάδων και των εργαζομένων με σκοπό τη μείωση των Διευθύνσεων, των Τομέων, των Τμημάτων. Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος απολύσεων και εργαζομένων από το χώρο της Υγείας αφού προβλέπεται στο νέο μνημόνιο.
Με αριθμό ΦΕΚ 465/24.02.2012 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που
καθορίζει το ύψος του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο ποσό των 150 ευρώ μεικτά για όλο το προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από

1ης Μαΐου 2012 αντί για την 1η Ιουνίου, όπως αρχικά προβλεπόταν. Η εξέλιξη
αυτή δικαιώνει όλους τους φορείς, που ο καθένας από την πλευρά του και με τον
τρόπο του, βοήθησαν να αποκατασταθεί έστω και στο ελάχιστο η κοινωνική αδικία
που ο νοσηλευτικός κλάδος υπέστη όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς
εξακολουθεί να υφίσταται πιο έντονα και σήμερα, σε συνθήκες πρωτοφανούς
οικονομικής κρίσης.
Τέλος ψηφίστηκε και αναμένουμε τον αριθμό του ΦΕΚ, το νομοσχέδιο του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.
«Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί, τώρα είναι
η εποχή των τεράτων». Έξω από το κτίριο της Παλιάς Βουλής δεσπόζουν τα αγάλματα των δυο πρωταγωνιστών της, του Τρικούπη και του Δελληγιάννη. Τα αγάλματα αυτά είναι τοποθετημένα ώστε να κοιτάζουν στις ακριβώς αντίθετες κατευθύνσεις, συμβολίζοντας έτσι πιθανά τις μεγάλες τους αντιθέσεις, που σφυρηλάτησαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο ιστορικός αναφέρει πως «όποιος δεν
θυμάται την ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει». Το μέλλον του κλάδου μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γραφτεί μέσα από αντίστοιχες αντιθέσεις.
Η ανόρθωση, η επανεκκίνηση μπορεί να γίνει μόνο όταν όλοι θα κοιτάξουμε προς
την ίδια κατεύθυνση – και θα αποφασίσουμε να βάλουμε τους εαυτούς μας σε
δεύτερη μοίρα μπροστά στο κοινό μας καλό και σε αυτό των νέων και των μελλοντικών συναδέλφων.
Η ευθύνη είναι πάνω μας.
Νικόλαος Γιάκης,
Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, PhD(cand)
Γραμματέας ΤΕΕΝ
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6ο Επιστημονικό Συμπόσιο
Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2012
Αθήνα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 6ου Επιστημονικού
Συμποσίου του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.
Η διεξαγωγή του Επιστημονικού Συμποσίου κάθε διετία αποτελεί θεσμό στα δρώμενα της
Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής της χώρας μας. Φέτος, κλείνοντας τον κύκλο πραγματοποίησης των πρώτων πέντε(5) Συμποσίων σε διαφορετικές πόλεις τις Ελλάδος, επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα το επιστημονικό πρόγραμμα και να ετοιμαστεί CD
Πρακτικών με τις περιλήψεις των εργασιών, σας αποστέλλουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες, πιστεύοντας στην ενεργό συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική επιστημονική συνάντηση. Η θεματολογία του Συμποσίου αφορά ο,τιδήποτε σχετίζεται ή άπτεται της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.
Με δεδομένο ότι στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) συμμετέχουν κάθε φορά όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας,
με εμφανέστατη την υπεροχή των Νοσηλευτών, ευελπιστούμε, μαζί με τη δική σας συμβολή, στη διοργάνωση ενός Συμποσίου που θα προσφέρει νέα γνώση, θα οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για την άσκηση της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, θα
δρομολογήσει εξελίξεις στο πεδίο αυτό και θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας!!!
Για όλα αυτά, σας περιμένουμε στις 28-30 Σεπτεμβρίου, στην πανέμορφη Αθήνα.
Η Επιτροπή του ΤΕΕΝ

Η Ακρόπολη των Αθηνών

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Το Μουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών

Βόλτα στην Πλάκα
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών: 16 Ιουλίου 2012
Διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: esne@esne.gr

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD των Πρακτικών
όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις
παρακάτω οδηγίες.
ΣΥΝΤΑΞΗ
1. Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο εντός του πλαισίου της φόρμας υποβολής
περίληψης εργασίας, με γραμματοσειρά 12 (cpi) σε μονό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις
250 - 300 λέξεις. Η φόρμα υποβολής περίληψης εργασίας διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ (www.esne.gr)
2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
5. Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή (με αριθμό – δείκτη) πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι των συγγραφέων καθώς και ο εργασιακός χώρος προέλευσης Η αρίθμηση
θα πρέπει να αναγράφεται επίσης με δείκτη στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί.
Παράδειγμα:
Αναστασία Κωνσταντίνου1, Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος2
11Νοσηλεύτρια

ΠΕ, MSc, PhD, ΜΕΘ ΠΓΝΑ Λαϊκό
ΤΕ, MSc, ΤΕΠ ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
6. Ανάμεσα στον τίτλο, τα ονόματα, το κέντρο προέλευσης και το κείμενο να υπάρχει μονό κενό
διάστημα.
7. Στην Ανασκόπηση δεν πρέπει να συμμετέχουν πάνω από δύο (2) συγγραφείς ενώ για την
Ερευνητική Εργασία ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).
8. Η περίληψη της εργασίας να έχει τη δομή: Εισαγωγή – Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.
2Νοσηλευτής

Οδηγίες διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε ερευνητική μελέτη:
• Εισαγωγή: περιλαμβάνει 3-5 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σημαντικότητα της μελέτης καθώς και απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή της
• Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της μελέτης
• Μέθοδος: περιγραφή του υλικού της μελέτης και της ερευνητικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε
• Αποτελέσματα: Αναφορά των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της μελέτης. Μπορούν να
παρατεθεί επιπλέον ένας πίνακας ή γράφημα. Για κάθε συμβολισμό - σύμβολο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υπάρξει διευκρινιστική επισήμανση για την επεξήγησή του
• Συμπεράσματα: θα πρέπει να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος γραπτού κειμένου. Να
είναι κατανοητά και να αναφέρεται η προσφορά της συγκεκριμένης μελέτη στην ευρύτερη
νοσηλευτική κοινότητα.
Οδηγίες διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση:
• Εισαγωγή: περιλαμβάνει 4-6 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σημαντικότητα της μελέτης του αναφερόμενου αντικειμένου.
• Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της βιβλιογραφικής αναζήτησης
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• Μέθοδος: περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρεση των βιβλιογραφικών παραπομπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγγραφέας ανέτρεξε.
• Αποτελέσματα: θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μελετών ή των ανασκοπικών αναφορών που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναφέρατε αναλυτικά το πλήθος
των άρθρων που βρήκατε, ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν και γιατί απορρίφθηκαν κάποια άλλα.
• Συμπεράσματα: θα πρέπει να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος γραπτού κειμένου στην
αναρτημένη ανακοίνωση. Να αναφέρεται κατανοητά η προσφορά της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής μελέτη στην ευρύτερη νοσηλευτική κοινότητα.
9. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση) και ο τρόπος παρουσίασης (ελεύθερη ή αναρτημένη ανακοίνωση) στον προβλεπόμενο χώρο της φόρμας υποβολής περίληψης εργασίας.
10. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να δηλώσουν ρητώς αν επιθυμούν το πόνημά τους να συμπεριληφθεί στις προς βράβευση εργασίες. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του
πλήρους κειμένου της προς βράβευση εργασίας είναι η 13η Αυγούστου 2012.
11. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται
δεκτές.
12. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα
συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις μόνο ηλεκτρονικά στο email του
ΕΣΝΕ (esne@esne.gr).
2. Η περίληψη να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο (word) το οποίο θα φέρει ως ονομασία το επώνυμο του ομιλητή.
3. Στο θέμα του email να αναγράφεται η ένδειξη «6ο Συμπόσιο ΤΕΕΝ».
4. Η Γραμματεία του ΕΣΝΕ και η Επιτροπή του ΤΕΕΝ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δε θα γίνονται δεκτές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν
δεκτές.
2. Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον ομιλητή.
3. Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών, ενώ μπορεί να
συμμετέχει σε περισσότερες.
4. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την Γραμματεία του ΕΣΝΕ θα
λάβετε ηλεκτρονικά, βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΕΣΝΕ (τηλ. 210 7702861, 210 7485307).
5. Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του e-mail απ' όπου εστάλη η περίληψη. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το e-mail σας.
6. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπευθύνους για την
αλληλογραφία συγγραφείς έως τις 20 Αυγούστου 2012.
7. Οι συγγραφείς μπορούν να υποδείξουν την προτίμησή τους για τον τρόπο παρουσίασης της
εργασίας τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα υποβολής περίληψης
εργασίας. Η αξιολόγηση ωστόσο των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, η
οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασής τους.
8. Σε περίπτωση ταυτόχρονης - διπλής προβολής πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία του
ΕΣΝΕ, μαζί με την υποβολή της περίληψης.
Ακολουθεί υπόδειγμα της Φόρμας Υποβολής Περίληψης Εργασίας, η οποία είναι διαθέσιμη σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ.
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6ο Επιστημονικό Συμπόσιο
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2012
Αθήνα
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ £
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ £

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ £
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ £

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Επώνυμο:................................................................... Όνομα: .............................................................
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ................................................................................ Τ.Κ.........................
Πόλη: ........................................................ Τηλ:.................................. Κινητό:...................................
Email: ....................................................................................................................................................
Χώρος Εργασίας:.................................................................................................................................
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Οργανωτική και Γραμματειακή Υποστήριξη
Το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής διοργανώνεται από
τον ΕΣΝΕ.
Τηλ: 210 7702861 και 210 7485307, Fax: 210 7790360, Web site: www.esne.gr
Email: esne@esne.gr
•
•
•

Οι προεγγραφές στο Συμπόσιο θα γίνονται από τη Γραμματεία του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τον τρόπο
που περιγράφεται στην Αίτηση Εγγραφής που επισυνάπτεται.
H Αίτηση Εγγραφής είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ (www.esne.gr)
Εγγραφές θα γίνονται και κατά τη διάρκεια του Συμποσίου τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας

Εγγραφή
Η εγγραφή στο Συμπόσιο περιλαμβάνει:
• την παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου
• την τσάντα του Συμποσίου με το έντυπο υλικό
• το CD των Πρακτικών
• τη Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συμποσίου
• τους καφέδες των διαλειμμάτων
• τη δεξίωση υποδοχής
Η έγκαιρη εγγραφή σας στο Συμπόσιο, θα συμβάλλει ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειψη συνεδριακού
υλικού.
Το κόστος της εγγραφής έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχεται στα 25€ για τα μέλη του ΕΣΝΕ, στα
45€ για τα μη μέλη και στα 15€ για τους προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές.
Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2012 το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται ως εξής: Μέλη ΕΣΝΕ 35€, Μη μέλη
60€, προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές 20€.

Συνεδριακός Χώρος
Το Επιστημονικό Συμπόσιο θα διεξαχθεί στις συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου, Royal Olympic
Hotel, Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από
την Ακρόπολη, κοντά στη γραφική γειτονιά της Πλάκας απέναντι από το Ναό του Ολυμπίου Διός.

Βράβευση Εργασιών
Στις δύο καλύτερες ελεύθερες ανακοινώσεις θα απονεμηθεί βραβείο χρηματικής αξίας 300 € έκαστο.
Στις δύο καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις θα απονεμηθεί βραβείο χρηματικής αξίας 150 € έκαστο.

Μετακίνηση και διαμονή συνέδρων
Οι σύνεδροι θα ρυθμίσουν μόνοι τους τον τρόπο μετακίνησης και διαμονής τους. Σύντομα ο ΕΣΝΕ θα
ανακοινώσει προτεινόμενα ξενοδοχεία για διαμονή.
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ÅÈÍÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ

ÔÏÌÅÁÓ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ

6ο Επιστημονικό Συμπόσιο
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2012
Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic
Να αποσταλεί με φαξ ή e-mail στον ΕΣΝΕ
Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ΄ Κτίριο 115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 7702861 – 210 7485307
Fax: 210 7790360, email: esne@esne.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(σημειώστε με  και συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)
Επώνυμο ..................................................................... Όνομα .....................................................  κος  κα
Νοσοκομείο ................................................................ Τμήμα ...........................................................................
Διεύθυνση .................................................................. Αρ. ................. Πόλη ....................................................
Ταχ. Κωδ. .................... Τηλ. .................................... Φαξ ..................................... e-mail ................................
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Κόστος εγγραφής
Μέλη ΕΣΝΕ
Μη Μέλη ΕΣΝΕ
Παρακαλούμε επιλέξτε κατηγορία
25 € 
45 € 

Φοιτητές* - Σπουδαστές*
15 € 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Κόστος εγγραφής
Μέλη ΕΣΝΕ
Μη Μέλη ΕΣΝΕ
Παρακαλούμε επιλέξτε κατηγορία
35 € 
60 € 

Φοιτητές* - Σπουδαστές*
20 € 

* Η κατηγορία αυτή αφορά μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές-σπουδαστές

Η εγγραφή στο Συμπόσιο περιλαμβάνει:
n
την παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου
n
την τσάντα του Συμποσίου με το έντυπο υλικό
n
το CD των Πρακτικών
n
τη Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συμποσίου
n
τους καφέδες των διαλειμμάτων
n
τη δεξίωση υποδοχής
Όσοι εγγράφονται ως φοιτητές είναι απαραίτητο, κατά την παραλαβή του συνεδριακού υλικού και του
πιστοποιητικού παρακολούθησης, να επιδεικνύουν τη φοιτητική τους ταυτότητα, ανανεωμένη για την
τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο.
Την εγγραφή σας στο Συμπόσιο μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με:
1. Αποστολή ταχυδρομικής επιταγής στα γραφεία του ΕΣΝΕ στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία σας
και το ανάλογο ποσό.
2. Κατάθεση ανάλογου ποσού στην τράπεζα Alpha Αρ. Λογαριασμού 112002002019143 και αποστολή με
Fax της απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης στο Fax του ΕΣΝΕ 210 7790360.
Επισημαίνουμε ότι, στην απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης στην αιτιολογία είναι απαραίτητο να συμπληρώνετε την ένδειξη «ΤΕΕΝ» και το Ονοματεπώνυμό σας.
3. Άμεση εγγραφή στα Γραφεία του ΕΣΝΕ (εκτός της θερινής περιόδου 6-26 Αυγούστου), καθημερινά 09:00-16:00.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία σας και να
την αποστείλετε με e-mail ή Fax ή να την καταθέσετε στα γραφεία του ΕΣΝΕ.
Ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εγγραφής...........................................................................................
Υπογραφή (ολογράφως) ...............................................................................................................................

