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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

ήρθε η ώρα για το ετήσιο ραντεβού μας, το δέκατο έκτο στη σειρά μιας
διαχρονικά επιτυχημένης πορείας συνεδρίων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για
όλα τα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους νοσηλευτές στην Ελλάδα.
Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
πραγματοποιείται φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο
Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι για να ανταλλάξουμε
επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστούμε στα θέματα που
μας αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, την δυνατότητα αύ-
ξησης της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα στις δύσκολες
εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.

Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό
για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει
βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και
των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.

Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα 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 αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση
για τους νοσηλευτές.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι σημαντική, όπως και
κάθε χρόνο. Το επιστημονικό σας έργο, οι καινοτόμες προτάσεις σας, οι ιδέες και οι
απόψεις σας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού και της ανάδειξης του ρόλου του
νοσηλευτή αποτελούν το θεμέλιο λίθο και κρίσιμο συστατικό του Συνεδρίου μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι συνοδοιπόροι, σας περιμένουμε από τις 11
έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι, να μοιραστούμε τρεις μοναδικές ημέρες
που θα μας δώσουν την ώθηση για άλλο ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και το
επάγγελμα που τόσο αγαπάμε.

Καλή μας αντάμωση!

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

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»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΑΝη ΣΟΦιΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΑβρΑμιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: μΠιζΑΣ λΑμΠρΟΣ
ΜΕΛΗ : ΑγγΕλιΝΑ ΑΦρΟΔιΤη

ΑλμΠΑΝη ΕλΕΝη
ιΝΤΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΚΟΥρΑΚΟΣ μιχΑηλ
ΚΩΤΣιΟΥμΠΑ ιΩΑΝΝΑ
μΠΑρΟΥΞηΣ ΔημηΤριΟΣ
μΠΕλΑλη ΚΩΝΣΤΑΝΤιΑ
μΠΕλλΑλη θΑλΕιΑ
ΠΑΣΑλη χριΣΤιΝΑ
ΠΟλΥΚΑΝΔριΩΤηΣ ΤζΑΝΝηΣ
ρΕΚλΕιΤη μΑριΑ
ΣΑριΔη μΑριΑ
ΣΤΑθΑρΟΥ ΑγγΕλιΚη
ΣΤΕργιΑΝΝηΣ ΠΑΝΤΕληΣ
χριΣΤΟΔΟΥλΟΥ ΕλΕΝη



ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑθΑΝΑΣιΟΥ ΔΕΣΠΟιΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΟλη ΝιΚη
ΜΕΛΗ : ΑΝΕΣΤη ΕΦη

ΑρμΑγΟΣ ΠΑΝΑγιΩΤηΣ
ΑΣημΟΥ ΔΕΣΠΟιΝΑ
βΑλΑρη μΑριΑ
βλΑχΟΥ ΣΤΑΥρΟΥλΑ
βΟΥρλιΑ γΑριΦΑλλιΑ
γΑλΑΤΟΥ ΝιΚη
γΑλΑΤΟΥ χρΥΣΟΔημηΤρΑ
γΚΕλΕΣΤΑθη βΑΣιλιΚη
γΚΟΥρλιΑ ΣΟΦιΑ
γΥΠΑρΑΚη ΔΕΣΠΟιΝΑ
ΔΕρλΟΥ μΑριΑ
ΔημηΤριΟΥ ΝιΚΟΣ
ΔρΟΣιΝη μΑριΑ
ζΑΦΕιρη θΕΟΔΩρΑ
θΕΟΦΑΝΟΠΟΥλΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΑ
ΚΑΚΑρΔΑΚΟΥ βΑΣΩ
ΚΑλΑμΑρΑ βΑρβΑρΑ
ΚΑΝΤΕρΕ θΩμΑη
ΚΑρΑλη μΑριΑ
ΚΑρΑχΑλιΟΣ ΝιΚΟΣ
ΚΑΤΣιλΑΚη χριΣΤιΝΑ
ΚΟλΟβΟΥ ΠΟΥλιΑ
ΚΟρΔΑ ΠΑρΑΣΚΕΥη
ΚΟΥΤΣιΑρηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥρη ΑριΣΤΕΑ
ΚρΑββΑριΤη ζΩη
ΚΥριΑΚΟΥ ΑθηΝΑ
ΚΩΣΤΟρριζΟΥ ΕλΕΝη
λΑζΑριΔΟΥ ΕλΕΝη
λΥΤρΑΣ χρηΣΤΟΣ
μΑλιΣΣΟβΑ ΟλγΑ
μΠΟΥΤη ΕΥΑγγΕλιΑ
μΩΥΣΟγλΟΥ γιΑΝΝηΣ
ΝΟΥλΑΣ γιΑΝΝηΣ
ΠΑΠΑΔημηΤριΟΥ βΑΪΑ
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ΠΑριΚΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ
ΠιΣΠιριγΚΟΥ ΑιΚΑΤΕριΝη
ριρη βΑΣιλιΚη
ΣιΔΕριΔΟΥ μΑριΑ
ΣιΤΑ ΑγγΕλιΚη
ΣΚΑρμΟΥΤΣΟΥ ΕΥμΟρΦιΑ
ΣΤΑθΟΠΟΥλΟΥ μΑριΑ
ΣΤιγΚΑ ιΟΥλιΑ
ΤζιΤζΑΝιΔΟΥ γΕΩργιΑ
ΤριΠΟΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΤΣιΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΥΦΑΝΤηΣ ΑρηΣ
ΦλΩρΑ γΕΩργιΑ
χΑλΔΟΥΠη ΕΥΑγγΕλιΑ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥρΤηΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΔΟΝΤΣιΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: μΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝηΣ
ΜΕΛΗ : ΑρβΑΝιΤηΣ γΕΩργιΟΣ

γΑρΔιΚΟΥ βΑρβΑρΑ
γιΑγΚΟΥ ΕΥΤΥχιΑ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΕΥΔΟΞιΑ
γρΑμμΑΤιΚΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΔΑγλΑΣ ΑριΣΤΕιΔηΣ 
ΔρΑΚΟΥ ΕλΕΝη
ΔρΑχΤιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
θΕΟΔΩρΑΚΟΠΟΥλΟΥ ΑΝΔριΑΝΝΑ
ΚΑΚλΑμΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚιΑ
ΚΑρΑλιΟλιΟΥ ΚΑλλιΟΠη
ΚιΟΥΣηΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ βΑΣιλιΚη
ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩΤηΣ
ΚΩΣΤιΚΟΥ μΑριΑ
λΑλΑγιΑΝΝη γΕΩργιΑ
λΥμΠΕρΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
μΑΝΤζΑΝΑΣ μιχΑληΣ
μΑρΚΟΥ ΑριΣΤΕιΔηΣ
μηΤΣιΑΔΟΥ ΕλΕΝη
μΟΥγιΑ βΑΣιλιΚη
μΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥη
μΠΑΚΕλΑΣ γιΑΝΝηΣ
μΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ
ΝΤΑβΩΝη γιΑΝΝΟΥλΑ
ΝΤΑΤΣη ΕλΕΝη
ΠΑΠΑΔημηΤριΟΥ χρηΣΤΟΣ
ΠΑΠΑλΟΥΚΑΣ ΚΥριΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΠΑρΑ ΠΟλΥΞΕΝη
ΠιΣιμιΣη ΕλΕΝη
ΠιΣΤΟλΑΣ ΔημηΤριΟΣ
ΠΟΝΤιΣιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΣΑληΚιΔηΣ ΔημΟΣθΕΝηΣ
ΣΕλΕμιΔηΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕληΣ ΔημηΤριΟΣ
ΣΤΟΥΚΑ χρΥΣΟΥλΑ
ΤΑΟΥΣΑΝη μΑργΑριΤΑ
ΤζιΤζιΚΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΦιλιΠΠΑΤΟΥ βΑΣιλιΚη
χΟΝΔρΟΥ γΕΩργιΑ
χρΥΣΟβιΤΣΑΝΟΥ χρΥΣΑ
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αβραμοπούλου χαρίκλεια Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. "Άγιος Ανδρέας"
Αθανασιάδου Ελισσάβετ Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος"
Αθανασιάδου Ευμορφία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Δράμας
Αθηναίου Διαμαντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας
Ακριβοπούλου Αγγελική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
Αλεξοπούλου Σταματία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυπαρισσίας
Αλμπάνη Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο"
Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αττικής "ΚΑΤ"
Αριαντζίδου Αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο"
βενέτη Αικατερίνη Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
βλαδίκα Καλλιόπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας
γιαννακέα μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καλαμάτας
γιαννοπούλου Ευδοξία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"
γουρνή Παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Νοσ. Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"
Δεληγιώργη Ευριδίκη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας 
Δικταπανίδου Σοφία Διευθύντρια Ν.Υ., "Γ. Γεννηματάς", Θεσσαλονίκη
Εμμανουηλίδου Ευμορφία Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου
Ευθυμίου Καλλιόπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & 

Τριανταφύλλειο"
ζαγανά βάια Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. "Η Σωτηρία"
ζαγκότση μάρθα Διευθύντρια Ν.Υ.,  Γ.Ν. Καρπενησίου
ζεκάκη Σταματία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καβάλας
ζησοπούλου Κωνσταντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας
ζούγκου θεώνη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αθηνών "Λαϊκό"
Καζόλη Ευτέρπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου
Καλλιγέρου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων "Τριφύλλειο"
Καπετανούδη Στάμω         Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης
Κατσίγιαννη Αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Κατσιγιάννη Φωτεινή Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Κηπουρού-Τριανταφύλλου γεωργία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
Κιούλου Αλεξάνδρα Διευθύντρια Ν.Υ., Παθολογικό Νοσ. Σπηλιοπούλειο 

«Αγία Ελένη»
Κολλιοπούλου λουΐζα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γρεβενών
Κόντου Πετρούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
Κορδά Παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άμφισσας
Κουράκος μιχαήλ Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. 

"Ασκληπιείο Βούλας"
Κρανιδιώτη μαριλένα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου
Κωνσταντινίδου Άννα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο"
λαγκάζαλη βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"
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λάιου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας
λιαμοπούλου Πολυξένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς"
μανούσου Αικατερίνη Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά "Μεταξά"
μήτση ιωάννα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας
μητράκου-γεωργίου Παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης
μίχου ιωάννα Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών
μούγια βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ "Δαφνί"
Νικολούδη Παναγιώτα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

"Άγιος Παντελεήμων"
Νταβώνη γιαννούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α "Γ.Γεννηματάς"
Νταντούμη Σουριδούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας "Κωνσταντοπούλειο"
Ντιούδη Παγώνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών
Ξηρομερίτη Αντωνία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας
Παλητζήκα Δήμητρα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Γ.Παπανικολάου"
Πανταζοπούλου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκιδικής
Παπαδημητρίου Ευγενία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
Παπαδοπούλου Αθανασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου"
Παπαδοπούλου Σταυρούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρδίτσας
Παπαϊωάννου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βέροιας
Πασχάλη Ανεζίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Πετροπούλου Αθανασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αμαλιάδας
Πετρουλά Σοφία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους
Πισιμίση Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Πιστολά χρυσάνθη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"
ραλλιά Ειρήνη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
ρόκα Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Σαλεμή γεωργία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. "Αγλαΐα Κυριακού"
Σανταμούρη Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Σκούζη Παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ.,  Ειδικό Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος 

Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα
Σπυροπούλου ζωή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"
Τσιφτσόγλου Κερανιώ Διευθύντρια Ν.Υ., Ψ.Ν. Θεσσαλονίκη
Τυπάλδου Άρτεμη Διευθύντρια Ν.Υ.,  Γ.Ν. Αργοστολίου - Ληξουρίου
Φιλιππάτου βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. "Άγιοι Ανάργυροι"
Φραγκοπούλου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου "Ανδρέα Παπανδρέου"
χαματίδου Αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κιλκίς
χατζή Παναγιώτα Διευθύντρια Ν.Υ., Ν.Δ.Α.Ν. Αθηνών "Ανδρέας Συγγρός"
χριστοδούλου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α.''Η Αγία Σοφία"

εΠιτρΟΠεσ
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ληΞη ΠρΟΘεσμιασ υΠΟβΟλησ 23/10/2015

1. η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2015.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:
i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2015.gr) 
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεώτερο 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 (23/10/2015) 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 5244760.
7.Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 13/11/2015.
8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (23/10/2015). 
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
επιπλέον πληροφορία.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.
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Οδηγιεσ για την υΠΟβΟλη 
Περιληψεων



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 μορφο-
ποιημένο 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 υπο-
γραμμισμένο (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 πρωτί-
στως 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.

συγγραΦη - συνταΞη
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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 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.

Θεματολογία

σημαντικεσ ημερΟμηνιεσ
λήξη υποβολής περιλήψεων:

23 ΟκτωβριΟυ, 2015

ενημέρωση αποδοχής εργασιών:
08 νΟεμβριΟυ, 2015
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ΠαρΟυσιαση εΠιστημΟνικων εργασιων

• ΠΑθΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• χΕιρΟΥργιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΚΑρΔιΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΝΕΦρΟλΟγιΚη  ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΟγΚΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΠΑιΔιΑΤριΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΝΟμιΚΑ & ΕΠΑγγΕλμΑΤιΚΑ θΕμΑΤΑ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΥγιΕιΝηΣ 

& ΑΣΦΑλΕιΑΣ ΤηΣ ΕργΑΣιΑΣ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΨΥχιΚηΣ ΥγΕιΑΣ

• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη μΕθ & ΕΠΕιγΟΥΣΑ 
ΝΟΣηλΕΥΤιΚη

• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΝΟΣΟΚΟμΕιΑΚΩΝ 
λΟιμΩΞΕΩΝ

• ΚΟιΝΟΤιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΔιΚΑιΟ ΥγΕιΑΣ
• ΔημΟΣιΑ ΥγΕιΑ & ΕΠιΔημιΟλΟγιΑ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΕΚΠΑιΔΕΥΣη
• ΟργΑΝΩΣη & ΔιΟιΚηΣη ΥΠηρΕΣιΩΝ  

ΥγΕιΑΣ
• ΠληρΟΦΟριΚη ΤηΣ ΥγΕιΑΣ



τΟΠΟσ και ΧρΟνΟσ συνεδριΟυ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι, στο ξενοδοχείο MONTANA SPA
HOTEL από τις 11 εώς και τις 13 Δεκεμβρίου 2015 

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 5244760, e-mail: exhibition@pasyno2015.gr

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 συνε-
δριακό υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

γενικεσ ΠληρΟΦΟριεσ
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γενικεσ ΠληρΟΦΟριεσ

καταβΟλη συμμετΟΧησ

η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Visa                                MasterCard

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αρ. λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστείλλετε
φωτοτυπία του καταθετηρίου στο fax 210 5740084 ή e-mail: registration@pasyno2015.gr
αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 16ο Πανελλήνιο
Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2015.gr

Οργανωση συνεδριΟυ

Τρεμπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι, 
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083   
E-mail: info@pasyno2015.gr, www.pasyno2015.gr



καρΠενησι
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Το Καρπενήσι
Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου
προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης,
365 ημέρες το χρόνο.
ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες ανέγγιχτες από το χρόνο
βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες
στη φύση, η σπουδαία ιστορία, οι μακρόβιες παραδόσεις, οι γαστρονομικές απολαύσεις, η ζεστή
φιλοξενία είναι αυτά που μετατρέπουν το Καρπενήσι και τα χωριά του σε έναν αυθεντικό τόπο ζωής.
Το Καρπενήσι βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ευρυτανίας, σε υψόμετρο 960 μέτρα, στη νοτιο-
δυτική πλευρά του όρους Τυμφρηστού που σήμερα ονομάζεται και βελούχι. Απέχει 78 χιλιόμετρα
από τη λαμία και 111 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο στο οποίο μπορεί να φθάσει κάποιος μέσω της
γέφυρας της Επισκοπής.
Ιστορία
Από την αρχαία Οιχαλία μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και από την εποχή του βυζαντίου
μέχρι την Εθνική Αντίσταση, ο Δήμος Καρπενησίου και η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας έπαι-
ξαν σπουδαίο ρόλο σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
Το Καρπενήσι εμφανίζεται ως οικισμός από τα βυζαντινά χρόνια. Την εποχή της Τουρκοκρατίας
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην περιοχή από πλευράς αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης. Το Καρπενήσι
έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821. Την επανάσταση κήρυξαν στο Καρπενήσι οι τοπικοί
οπλαρχηγοί και έδιωξαν τους Τούρκους από την πόλη. Κοντά στο Καρπενήσι, σκοτώθηκε σε μάχη
με τους Τούρκους, ο Σουλιώτης αγωνιστής μάρκος μπότσαρης, το 1823. Το Καρπενήσι και άλλα
εκατό χωριά της Νότιας Ευρυτανίας, πυρπολήθηκαν από γερμανικά τάγματα το 1944.
Για τον Επισκέπτη
Το Καρπενήσι βρίσκεται σε ορεινή περιοχή εξαιρετικού και ανεξάντλητου φυσικού κάλλους, πλού-
σια σε βλάστηση, με υπέροχες αντιθέσεις σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Ένα τοπίο επιβλητικό αλλά
και φιλικό προς τον επισκέπτη! Ένα καταφύγιο γαλήνης αλλά και ένας προορισμός που γίνεται
το βασίλειο της περιπέτειας, εκτοξεύοντας την αδρεναλίνη στο κόκκινο! Ένα καταπράσινο βουνό
άλλα και μια πανέμορφη τεχνητή  λίμνη! 
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και
μέσα στην πόλη, με πλήθος καλοδιατηρημένων κτιρίων. Στην πόλη λειτουργεί το «μουσείο Καρ-
πενησίου» ενώ στα γύρω χωριά υπάρχει πλήθος από λαογραφικά μουσεία. Πάνω στις πανέμορφες
πλαγιές του όρους Τυμφρηστού (βελούχι) οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού Κέν-
τρου βελουχίου προσφέρουν όλες τις ανέσεις για να απολαύσετε το αγαπημένο σας σπορ ή τη
συγκλονιστική θέα του κατάλευκου χιονισμένου τοπίου! Σε κάθε γωνιά του Δήμου Καρπενησίου,
ανακαλύπτει κανείς βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια ανέγγιχτα από το χρόνο, να
συνυπάρχουν αρμονικά με το μοναδικό φυσικό τοπίο. Το ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου
Καρπενησίου, τα βουνά και τα ποτάμια του είναι ιδανικά για πεζοπορικές, αναρριχητικές και
ορειβατικές διαδρομές, χιονοδρομία, διασχίσεις και αναβάσεις με ορειβατικά σκι, διαδρομές για
4χ4, on-off μοτοσυκλέτες και ποδήλατο βουνού, rafting (κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα),
canoeing, kayaking, canyoning (διάσχιση φαραγγιού), river trekking (πεζοπορική διάσχιση πο-
ταμού), ιππασία και τη ξεχωριστή εμπειρία της πτήση με parapente (αλεξίπτωτο πλαγιάς βουνού).
Το Καρπενήσι αποτελούσε πάντοτε μια κορυφαία επιλογή για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ
αλλά και για όσους προτιμούν την έντονη νυχτερινή διασκέδαση! Το Δεκέμβριο η πόλη και τα
χωριά του Δήμου Καρπενησίου φοράνε τα γιορτινά τους και υποδέχονται μικρούς και μεγάλους,
με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πνεύμα των χριστουγέννων, στις γιορτές
χειμώνα.
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