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TΟΠΟΣ 
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νε-
φρολογίας θα πραγματοποιηθεί 26 - 28 Μαΐου 
2016 στο ξενοδοχείο Grand Serai Hotel στα 
Ιωάννινα.

ΣΗΜαΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
•	 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών 7 Μαρτίου 2016 
•	 Ενημέρωση Συγγραφέων 28 Μαρτίου 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓαΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα  
7 Μαρτίου 2016 με email στο 12enen@ctmi.gr. Αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη και 
αποστολή των εργασιών στην ιστοσελίδα www.en-en.gr 

ΔΙαΜΟΝΗ - ΕΓΓΡαΦΗ
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων έχουν εξασφαλισθεί δωμάτια στο ξενοδοχείο που θα 
διεξαχθεί το Συνέδριο Grand Serai

Διαμονή 3 Διανυκτερεύσεων  
στο Grand Serai Hotel Κόστος Πακέτου ανά άτομο

Σε Δίκλινο δωμάτιο 420 €

Σε Μονόκλινο δωμάτιο 530 €

Σε Τρίκλινο δωμάτιο 410 €

Το κόστος του πακέτου περιλαμβάνει:
•	 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό
•	 Δείπνο την Πέμπτη και το Σάββατο 
•	 Γεύμα την Παρασκευή & διαλείμματα καφέ όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
•	 Εγγραφή στο συνέδριο & παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
•	 Υλικό του συνεδρίου (τσάντα, τελικό πρόγραμμα, πιστοποιητικό συμμετοχής) 
•	 Μεταφορά από/προς τα Ιωάννινα ως ακολούθως:

 � Από αεροδρόμιο και Αθήνα μέσω Πάτρας
 � Από Αθήνα μέσω Λάρισας
 � Από Αλεξανδρούπολη μέσω Θεσσαλονίκης 
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EΓΓΡαΦΗ

Νοσηλευτές/τριες* (Νομού Ιωαννίνων) 100 €

Φοιτητές/τριες* ΔΩΡΕΑΝ

* Απαραίτητη η επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Η εγγραφή για τους φοιτητές περιλαμβάνει:
•	 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο.
•	 Έντυπο συνεδριακού υλικού και πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚαΙ αΚΥΡΩΣΕΩΝ 
•	 Προκαταβολή 50% της αξίας των κρατήσεων με την επιβεβαίωση
•	 Εξόφληση του συνόλου των υπηρεσιών έως 13 Μαίου 2016
•	 Για ακυρώσεις έως και την 5η Απριλίου δεν θα υπάρξουν ακυρωτικά.
•	 Για ακυρώσεις από την 6η Απριλίου έως 20 Απριλίου 2016, θα υπάρξουν ακυρωτικά 

50% του πακέτου
•	 Για ακυρώσεις από 21 Απριλίου 2016 ή σε περίπτωση μη εμφανίσεως στο ξενοδοχείο, 

θα υπάρξουν ακυρωτικά για το σύνολο της κράτησης.

Τρόποι Πληρωμής: 
Μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού:
Alpha Bank, Αριθμός Λογ/μού: 120 002320 000 528,  
ΙΒΑΝ: GR330140 1200 1200 0232 0000 528, 
Όνομα δικαιούχου: Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ Α.Ε.
ή
Με πιστωτική κάρτα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πιστοποιητικό συμμετοχής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΝ μοριοδοτη-
μένο από την Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος, θα δοθεί από τη γραμματεία  στο τέλος του 
Συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους, που έχουν πληρώσει το πακέτο συμμετοχής τους 
και έχουν παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η επίδειξη της κονκάρδας του συμμετέχοντος, 
η οποία θα πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο, καθ' ολη τη διάρκεια του συνεδρίου.
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνέδριο μοριοδοτείται με μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από 
την Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν.3252/2004, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν.4272/2014.

ΕΚΘΕΣΗ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρι-
κού εξοπλισμού και εκδόσεων σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση 
στην αίθουσα του Συνεδρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•	 Δεξίωση υποδοχής: Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
•	 Αποχαιρετιστήριο δείπνο: Σάββατο 28 Μαΐου 2016

ΟΠΤΙΚΟαΚΟΥΣΤΙΚα – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Στην αίθουσα του συνεδρίου θα λειτουργεί ειδική γραμματεία για τον τελικό έλεγχο των 
διαφανειών. Oι ομιλητές/τριες θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό για την ομιλία τους 
τουλάχιστον 1 ώρα πριν την παρουσίασή της. Η αίθουσα διαθέτει όλο τον απαραίτητο 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

ΓΡαΜΜαΤΕΙα ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεσή  των συγγραφέων για  οποιαδήποτε επί  
πλέον πληροφορία στο τηλέφωνο 210 3244932 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
12enen@ctmi.gr

Η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γραμματεία Συνεδρίου:

CTM International S.A. 
Τηλ.: 210 3244932, Fax: 210 3250660 
e-mail: 12enen@ctmi.gr


