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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος 			

Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη

Α’ Αντιπρόεδρος 		

Σοφία Ζυγά

Β’ Αντιπρόεδρος 		

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος

Γενική Γραμματέας 		

Μάνια Κασνακτσόγλου-Χρόνη

Ταμίας 			

Χρήστος Συκαράς

Κοσμήτορας 			Ελένη Δοκουτσίδου
Μέλη				Ελπίδα Γεωργιάδη
				Δημήτριος Δημητρέλλης
				Κοκκόνη Ζαμπόκα-Κουτσιαντά
				Δημήτριος Παπαγεωργίου
				Κωνσταντίνος Πέτσιος
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη
			

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
			
Πρόεδρος:		
Ζυγά Σοφία
		
Αντιπρόεδροι:
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος
			Πέτσιος Κωνσταντίνος
Μέλη: 			
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
			Γαϊτάνου Κωνσταντίνα
			Γκοβίνα Ουρανία
			Δημητριάδου Αλεξάνδρα
			Ευαγγέλου Ελένη
			Καλεμικεράκης Ιωάννης
			Καμπισιούλη Ευσταθία
			Καπρίτσου Μαρία
			Κασνακτσόγλου Μάνια
			Κουκουρίκος Κωνσταντίνος
			Κουτελέκος Ιωάννης
			Κουτίνου Ελένη
			Κριτσωτάκης Γεώργιος
			Κυπιρτίδου Δέσποινα
			Λαβδανίτη Μαρία
			Λαχανά Ελένη
			Μοιρασγεντή Μαρία
			Ουζούνη Χριστίνα
			Παπαγεωργίου Δημήτριος
			Παπαθανασίου Ιωάννα
			Παππά Αναστασία
			Ροβίθης Μιχαήλ
			Σουρτζή Παναγιώτα
			Σπινθούρη Μαρία
			Τζιάλλας Δημήτριος
			Φασόη Γεωργία
			Φώτος Νικόλαος
			Χαρχαρίδου Μαρία
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Δημητρέλλης Δημήτριος
			
Αντιπρόεδροι: Κουτσιαντά-Ζαμπόκα Κοκόνη
		
Συκαράς Χρήστος
Μέλη: 		
Ακαρέπη Βασιλική
Λιαχοπούλου Αλεξάνδρα
		Αργυρίου Γεώργιος
Λιόπα Παναγιώτα
		Ασλανίδη Αικατερίνη
Μαμούρα Κωνσταντίνα
		Βελλής Κωνσταντίνος
Μανούσου Αικατερίνη
Μεϊμάρογλου Παναγιώτης					
		Γεωργιάδη Ελπίδα
Μίχου Ιωάννα
		Γιάκης Νικόλαος
Μπαρουξής Δημήτριος
		Γκούζου Μαρία
Μυλωνά Παρασκευή
		Γκουτζιβελάκης Αθανάσιος
Νακάκης Κωνσταντίνος
		Γουλοπούλου Κυριακή
Νταβώνη Γιαννούλα
		Δαληγγάρου Όλγα
Παναγιώτου Ασπασία
		Δοκουτσίδου Ελένη
Παναγιώτου Χρύσα
		Εμμανουηλίδου Μόρφω			
Πανουτσοπούλου Αικατερίνη
		Ερμείδης Χρήστος
Παπαδάκη Ευαγγελία
		Ζαγανά Βάια
Πισιμίση Ελένη
		Ζωγραφάκη Κυβέλη
Πρινάρη Αγγελική
		Καλογράνα Δήμητρα
Ρόκα Ελένη
		Κάπελλα Μαρία
Σαλεμή Γεωργία
		Κάργα Μαρία
Σουλτάτου Ειρήνη
		Κατσίγιαννη Αναστασία
Στασινός Λουκάς
		Κεϊμαλή Ελένη
Στεργιούλα Αγγελική
		Κόκκοτα Σμαρώ
Τζιάλλας Βασίλειος
		Κοντοπούλου Κυριακή
Τσοπάνογλου Μαγδαληνή
		Κοτρώτσιου Στέλλα
Τσούγια Παναγιώτα
		Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη
Χαϊνοπούλου Θωμαΐς
		Κωνσταντινίδης Θεοχάρης
Χαρούπα Στεργιανή
		Λαγκάζαλη Βασιλική
Χούτα-Χυτήρη Αθανασία
		Λιακοπούλου Όλγα
Χρυσοσπάθη Στεφανία
		Λιάτη Αποστολία
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ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
			
Πρόεδρος:		
Ιωαννίδου Όλγα
Αντιπρόεδροι:
Μαστροπέτρος Γαβριήλ
			Νταβασίλης Ιωάννης
Μέλη:			Βεζυρίδου Ελισάβετ
			Γαλαθρή Αργυρώ
			Γιαννιώτη Βάλερι
			Δουλούδη Γεωργία
			Κυργιώργη Ευμορφία
			Λέχου Βασιλική
			Μπράβου Μαρία
			Νικολάου Λαμπρινή
			Ξένου Αντιγόνη
			Παλαπάνη Ειρήνη
			Πελεγρή Ελένη
			Πετροπούλου Χριστίνα
			Πιζάνια Σεβαστή
			Ροπόκη Καλιρρόη
			Σαρρή Χριστίνα
			Σαφελάς Σωτήριος
			Σβουρίδου Νίτσα
			Σιταρίδου Ζωγραφιά
			Χατζηστέργου Καλλιόπη
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), συνεχίζοντας την 95χρονη πορεία του στο επαγγελματικό
και επιστημονικό του έργο, επέλεξε η διεξαγωγή του 45ου, κατά σειρά, Συνεδρίου του να πραγματοποιηθεί στην
ΚΩ, από 9 έως 12 Μαΐου 2018.
Στην επιλογή της ΚΩ συντέλεσε τόσο η έντονη παρουσία και συνύπαρξη των κυριότερων ιστορικών περιόδων
της χώρας μας, με σπουδαιότερο αυτό του Ασκληπιείου όσο και η ύπαρξη στο νησί ενός από τα καλύτερα συνεδριακά κέντρα του τόπου μας. Αποδεχόμενοι το παρελθόν μας και ακολουθώντας τα βήματα των προγόνων μας
στον χώρο που δίδαξε ο Ιπποκράτης, ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ιατρικής στην αρχαιότητα, ευελπιστούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος, από το να δώσουμε μια νέα πνοή και προοπτική στο
επάγγελμά μας.
Ως ΕΣΝΕ, θεωρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο μεταρρυθμίσεων και στρατηγικού σχεδιασμού για τη Νοσηλευτική και ως εκ τούτου απαιτείται σύμπνοια και συνεργασία προς όφελος όχι μόνο της Νοσηλευτικής Επιστήμης,
αλλά και των συνανθρώπων μας, υγιών και πασχόντων.
Το 45ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ με το πολυποίκιλο πρόγραμμά του θα διατηρήσει και φέτος
όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν ως το ετήσιο επιστημονικό γεγονός για τη Νοσηλευτική κοινότητα. Με
τα στρογγυλά τραπέζια, τις διαλέξεις, τα κλινικά φροντιστήρια από όλους τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς
φορείς αλλά και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και κλινικούς συναδέλφους θα μεταλαμπαδεύσει τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις του χώρου μας δημιουργώντας και τις κατάλληλες συνθήκες αλληλεπίδρασης των ερευνητικών δεδομένων με την κλινική πράξη.
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου γίνεται προσπάθεια ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, η Νοσηλευτική ως ένας από τους σπουδαιότερους κλάδους των επιστημών υγείας επιβάλλεται να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υγεία των πολιτών. Ακόμα και μέσα στην κρίση, υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες άσκησης,
υπάρχουν θύλακες καινοτομίας στη νοσηλευτική πρακτική. Αυτοί οι θύλακες πρέπει να αναδειχθούν και να βρουν
μιμητές.
Το 45ο συνέδριό μας αποτελεί ένα ιδιαίτερο συνέδριο. Ένα συνέδριο που ταυτίζεται χρονικά τόσο με τα 95
χρόνια του συνδέσμου μας όσο και με την προσπάθεια θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Ένα ενωτικό συνέδριο που
θα μας δώσει μια νέα αισιόδοξη πνοή. Θα μας αναγεννήσει. Κι ο ιδανικός τόπος για αυτή την αναγέννηση είναι η
Κως. Με το Ασκληπιείο της, την ιστορία της, τη φυσική ομορφιά της και κυρίως με τη φιλοξενία των κατοίκων της.
Ευελπιστούμε και στηριζόμαστε στη συμμετοχή σας και σε αυτή την προσπάθεια του ΕΣΝΕ, που με τη συμμετοχή
και παρουσία όλων μας, είμαστε βέβαιοι, ότι θα στεφθεί με επιτυχία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
			
Η Πρόεδρος 			
			
του ΕΣΝΕ 			
		
Δρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη
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Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτριος Δημητρέλλης

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1975
1971
1969
1963

Κως
45ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Νάξος
44ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Σύρος
43ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Αλεξανδρούπολη
42ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Ηράκλειο
41ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Αθήνα
40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Βόλος
39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Χίος
38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Χαλκιδική
37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο
Μύκονος
Συνθέτοντας το παζλ της Θεωρίας με την Κλινική Πράξη.
Αθήνα
Νοσηλευτική: Ασφάλεια και Ποιότητα στο Εργασιακό Περιβάλλον.
Χανιά
Φροντίδα: Η καρδιά της Νοσηλευτικής.
Κως
Νοσηλευτές: Δύναμη στην Υγεία.
Θεσσαλονίκη
Η Οικουμενικότητα της Νοσηλευτικής.
Αθήνα 	Σύγχρονη αναγκαιότητα η εφαρμογή της ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας.
Αλεξανδρούπολη
Το όραμα των Νοσηλευτών στη σύγχρονη κοινωνία.
Ιωάννινα
Νοσηλευτική: Εγγύηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.
Λήμνος
Η Νοσηλευτική στη νέα πραγματικότητα.
Ερέτρια
21ος Αιώνας: Νέο ξεκίνημα για τη Νοσηλευτική.
Κέρκυρα
Προτεραιότητες και Προοπτικές της Νοσηλευτικής τον 21ο Αιώνα.
Ηράκλειο, Κρήτη
Νοσηλευτική και Υγιεινός τρόπος ζωής.
Αθήνα 	Εξελίξεις & Προοπτικές. Νοσηλευτικές προσεγγίσεις στα σύγχρονα προβλήματα
υγείας.
Καβάλα
Νοσηλευτική Διοίκηση.
Καλαμάτα
Πρόληψη Λοιμώξεων.
Αθήνα
Βελτίωση Ποιότητας Νοσηλευτικής Πράξης.
Χαλκιδική
Προληπτική Νοσηλευτική.
Ρόδος
Η Νοσηλευτική του 2000. Επιστήμη, Τέχνη, Φιλοσοφία.
Αθήνα
Βελτίωση Νοσηλευτικής Φροντίδας – Κοινωνική προσφορά.
Αθήνα
Έρευνα και Νοσηλευτική Φροντίδα.
Αθήνα
Τεχνολογία και Νοσηλευτική.
Λευκωσία, Κύπρος
Η Νοσηλευτική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Θεσσαλονίκη
Εξελίξεις και Προβληματισμοί στη Νοσηλευτική.
Σέρρες
Η συμβολή της Νοσηλευτικής στην Αγωγή Υγείας.
Αθήνα
Σύγχρονες διαστάσεις της Νοσηλευτικής.
Αλεξανδρούπολη
Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα – Προοπτικές.
Ηράκλειο, Κρήτη 	Φροντίδα υπερηλίκων – Πρόκληση και δυνατότητες για τη Νοσηλευτική.
Λευκωσία, Κύπρος
Συνεχής επιμόρφωση – Εγγύηση για καλύτερη νοσηλευτική φροντίδα.
Αθήνα
Βασικές αρχές και κριτήρια αξιολόγησης νοσηλευτικής φροντίδας.
Πάτρα 	Η Νοσηλευτική στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση.
Καβάλα
Νέοι προσανατολισμοί της Νοσηλευτικής.
Ιωάννινα 	Η Αδελφή εις την ανίχνευσιν του καρκίνου, εις την νοσηλείαν και την αποκατάστασιν
του ασθενούς.
Αθήνα
Η Ελληνίδα εις το έργον της Αδελφής (Χθες – Σήμερα – Αύριο).
Θεσσαλονίκη
Οργάνωση – Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
Αθήνα
Νέοι ορίζοντες στη Νοσηλευτική.
Αθήνα 	Εορτασμός 40ετίας του Συνδέσμου – Επιμορφωτική εβδομάδα με διάφορα θέματα.
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ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Νοσηλευτική Εκπαίδευση
• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Κοινοτική Νοσηλευτική
• Καρδιολογική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Ογκολογία
• Νοσηλευτική Μητρότητας & Παιδιού
• Παθολογική Νοσηλευτική
• Χειρουργική Νοσηλευτική
• Λοιμώξεις

• Νεφρολογική Νοσηλευτική
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Δεοντολογία - Βιοηθική
• Πληροφορική της Υγείας
• Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
• Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Αποκατάστασης
• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
• Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε
τη φόρμα υποβολής
περίληψης από το

www.esnecongress2018.gr
Στοιχεία Υπεύθ
υνου Επικοινωνί

ας*

Επώνυμο:

Όνομα:

Ιδιότητα/Τίτλος:
Χώρος Εργα
σίας:
Τμήμα/Θέση:
Διεύθυνση Αλληλ
ογραφίας:
Τ.Κ.:

Πόλη:

Email:

Κινητό:

Τηλ:
*Υπεύθυνος Επικοιν
ωνίας/

Τίτλος Εργασ

Φαξ:
αλληλογραφία
ς είναι
αυτό είναι απαρα ο συγγραφέας που θα
παρουσιάσει
ίτητο να δηλώσ
την εργασία
ει το email του.
και γι’

ίας:

Θεματική Ενότη

τα:

Σημειώστε με

(Χ) τα ακόλου

θα:

Αφού συμπεριλάβετε την περίληψη
της εργασίας και συμπληρώσετε
κατάλληλα όλα τα πεδία,
την στέλνετε ηλεκτρονικά,
υπόψιν κου Γεράσιμου Κουλουμπή
στο k.ge@zita-congress.gr

Κατηγορία Εργασ

ίας:
Ερευνητική Εργα
σία
Επιθυμητός τρόπο
Ανασκόπηση
ς παρουσίασ
ης:
Ελεύθερη Ανακ
οίνωση
Αναρτημένη
Ανακοίνωση
Επιθυμώ να συμπ
εριληφθεί στις
Αδιάφορο
προς βράβευση
εργασίες:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Συγγραφείς:

1. Τίτλοι Συγγρ
αφέω

ν:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
21 /

01 / 2018

• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 45ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος θα
απονείμει βραβεία για Ερευνητικές Εργασίες και Ερευνητικές Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Οι εργασίες που θα υποβληθούν
προς βράβευση θα πρέπει να είναι ερευνητικές, πρωτότυπες, να μην έχουν δημοσιευθεί αλλού και το πλήρες κείμενο θα
πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2018.
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να αποσταλούν στη φόρμα περίληψης εργασιών (μπορείτε να την κατεβάσετε
από το www.esnecongress2017.gr) ηλεκτρονικά στον κύριο Γεράσιμο Κουλουμπή στο k.ge@zita-congress.gr. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα όλα τα πεδία της φόρμας.
2. 	Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi και όχι μεγαλύτεροι από 12cpi.
3.	
Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
4.	
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
5. 	Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και
στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
6.	
Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
7. 	Στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθούν με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων, καθώς και η πόλη
στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση.
8. 	Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.
9.	
Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των συγγραφέων και το
κείμενο της Περίληψης.
10.	Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Στην Ερευνητική Εργασία μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 8 συγγραφείς.
11.	Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Στην Ανασκόπηση μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 3 συγγραφείς.
12.	Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία και η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση), στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου.
13.	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 31η Μαρτίου 2018.
14	Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
15.	Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.
16.	Προς διευκόλυνση συγγραφής της περίληψης συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» www.
hjn.gr
17.	Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 2 εργασίες αλλά να συμμετέχει σε όσες επιθυμεί.
18.	Ο τελικός τρόπος παρουσίασης (Ελεύθερη ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) θα αποφασισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή
έπειτα από την αξιολόγηση των εργασιών.
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για αποστολή περιλήψεων, εγγραφές, κράτηση τουριστικών πακέτων και οτιδήποτε αφορά
στο συνέδριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία οργανωτικής υποστήριξης στα ακόλουθα στοιχεία: κος Γεράσιμος
Κουλουμπής, Τηλέφωνο: 211 100 1780, Email: k.ge@zita-congress.gr
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 9–12 Μαΐου 2018 στο Kipriotis International Convention Centre (KICC)
στην Κω.
ΈΚΘΕΣΗ
Στον χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί παράλληλα έκθεση εταιρειών φαρμακευτικών προϊόντων, υγειονομικού
υλικού και τεχνικού εξοπλισμού.
ΒΡΑΒΕΊΑ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία στις καλύτερες ερευνητικές εργασίες του
Συνεδρίου. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν και θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Εναρκτήρια Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. Θα διοργανωθεί μουσική βραδιά στο
Ρωμαϊκό Ωδείο με τη Δημοτική Χορωδία και θέμα “Αφιέρωμα στους Έλληνες Συνθέτες”. Θα ακολουθήσει
Δεξίωση Υποδοχής με φαγητό και ποτό.
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για το 45ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου
Νοσηλευτών Ελλάδος, είναι διαθέσιμες στο: http://esnecongress2018.gr/
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΩΝ
Θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Όλες οι ομιλίες, πρέπει να έχουν παραδοθεί στη
γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε παρουσίασης. Τα αρχεία πρέπει να
παραδίδονται σε USB STICK και δεν θα παραλαμβάνονται εντός των αιθουσών, προκειμένου να αποφευχθούν
οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα προβολής.
ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Το 45ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ μοριοδοτείται από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) με
μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης (International Continuing Nursing Education Credits-ICNECs). Οι
μονάδες χορηγούνται ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, οι οποίες ελέγχονται
ηλεκτρονικά, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι σύνεδροι να επιδεικνύουν την Κονκάρδα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών του συνεδρίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
Στο συνεδριακό χώρο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου η Γραμματεία του Ε.Σ.Ν.Ε. για
εγγραφές και ανανεώσεις συνδρομών των μελών. Περισσότερες πληροφορίες:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Mεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ Κτίριο, ΤΚ 115 27 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7702861, +30 210 7485307, Fax: +30 210 7790360, E-mail: esne@esne.gr
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
Η εταιρεία ZITA Congress έχει αναλάβει την Οργανωτική Υποστήριξη του 45ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού
Συνεδρίου. Η γραμματεία της ΖΙΤΑ θα λειτουργεί στον συνεδριακό χώρο καθ’ όλη
τη διάρκεια του συνεδρίου.
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ
ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έως 22/04/2018
70 €
140 €
30 €

Από τις 23/04/2018 & on site
90 €
160 €
40 €

Η εγγραφή περιλαμβάνει: • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα, CD και πιστοποιητικό παρακολούθησης)
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου • Είσοδο στην έκθεση • Διαλείμματα καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή και Δεξίωση Υποδοχής
*Για Φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή εγγράφου πιστοποίησης σπουδών.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2**
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

430,00 €
455,00 €
25,00 €
55,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3***
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

460,00 €
490,00 €
35,00 €
60,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4****
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

490,00 €
535,00 €
45,00 €
70,00 €

Τα τουριστικά πακέτα
περιλαμβάνουν:
• 3 διανυκτερεύσεις με
πρωινό
• Αεροπορικό εισιτήριο
από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη προς
Κω και αντίστροφα
με charter flights
(Συμπεριλαμβάνονται
φόροι αεροδρομίου και
μία αποσκευή)
• Μεταφορά με πούλμαν
από το αεροδρόμιο της
Κω προς το ξενοδοχείο
διαμονής και αντίστροφα
• Καθημερινή μεταφορά
από το ξενοδοχείο
διαμονής στο συνεδριακό
κέντρο και αντίστροφα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*****
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

535,00 €
625,00 €
55,00 €
90,00 €
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2**
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

305,00 €
335,00 €
25,00 €
55,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3***
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

325,00 €
360,00 €
35,00 €
60,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4****
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο

390,00 €
450,00 €
45,00 €
70,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*****
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Σε μονόκλινο δωμάτιο
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430,00 €
490,00 €
55,00 €
90,00 €

Τα τουριστικά πακέτα
περιλαμβάνουν:
• 3 διανυκτερεύσεις με
πρωινό
Ακτοπλοϊκή μεταφορά
Πειραιά – Κω – Πειραιά σε
οικονομική θέση
• Μεταφορά με πούλμαν
από το λιμάνι της Κω
προς το ξενοδοχείο
διαμονής και αντίστροφα
• Καθημερινή μεταφορά
από το ξενοδοχείο
διαμονής στο
συνεδριακό κέντρο και
αντίστροφα

ΚΩΣ
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ΚΩΣ

Η εξωτική ομορφιά του Αιγαίου

Α

ξιοθέατα και κάστρα μοναδικής αξίας, παραλίες αλλά και φυσικά τοπία σπάνιας ομορφιάς. Ανακαλύψτε το νησί του Ιπποκράτη.

Στην άκρη των Δωδεκανήσων, μια πανδαισία συναισθημάτων, εμπειριών και συγκινήσεων. Θεραπεία για την
ψυχή, το σώμα και το βλέμμα. Στην Κω θα συναντήσετε
ψηλόλιγνους φοίνικες, απέραντες αμμουδερές παραλίες και ιστορικά αξιοθέατα από διαφορετικές περιόδους
και εποχές: αρχαιοελληνικά, ενετικά και οθωμανικά σε
μια αρμονική συνύπαρξη. Το νησί, όπου γεννήθηκε ο
Ιπποκράτης, ο σημαντικότερος γιατρός της αρχαίας Ελλάδας, προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους κάθε καλοκαίρι. Mερόπη, Νυμφαία, Καρύς, Κως: όποιο από τα ονόματα, που του χάρισαν οι αιώνες και αν διαλέξετε, αυτό
το εξωτικό νησί του Αιγαίου θα γραφτεί με ανεξίτηλα
γράμματα στο ημερολόγιο των διακοπών σας.
ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΚΩ
Στο Ασκληπιείο του Ιπποκράτη
Τέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Κω, σε
έναν κατάφυτο λόφο με μοναδική θέα, θα ανακαλύψετε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Πρόκειται για το περίφημο Ασκληπιείο. Αποτελείτο από θεραπευτήρια, ναούς, θέρμες,
ξενώνες, ιατρική σχολή, κ.α. Στη διάρκεια του 3ου και
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του 2ου αιώνα π.Χ. το Ασκληπιείο της Κω ήταν το τρίτο
σπουδαιότερο Ασκληπιείο του αρχαίου κόσμου. Ήταν η
περίοδος κατά την οποία τη διεύθυνσή του είχε αναλάβει ο Ιπποκράτης, κορυφαίος γιατρός και θεμελιωτής
της σύγχρονης ιατρικής, που καταγόταν από το νησί.
Στις διακοπές σας αξίζει να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για
να το επισκεφθείτε.
Μια πόλη νέα με πλούσια ιστορία
Μεγάλες πλατείες, φαρδείς δρόμοι με δενδροστοιχίες,
πεζόδρομοι, μοντέρνα κτήρια, καταστήματα, καφέ και
εστιατόρια. Μετά τους σεισμούς του 1933 η πόλη της
Κω επανασχεδιάστηκε από τους Ιταλούς. Ωστόσο, η ίδια
αυτή πόλη είναι προορισμός αξιοζήλευτος για όσους
αγαπούν την ιστορία. Τα αξιοθέατα πάμπολλα: Ανακαλύψτε το κάστρο των Iωαννιτών Ιπποτών, περιηγηθείτε τα τείχη της παλιάς πόλης που κτίστηκαν βιαστικά
μεταξύ 1391-1396, για να συγκρατήσουν τον Σουλτάνο
Βαγιαζήτ Α. Επισκεφτείτε τους αρχαιολογικούς χώρους
του Λιμένος, της Αγοράς, της Μεσαιωνικής Χώρας, του
κάστρου της Νερατζιάς και των δυτικών συνοικιών. Μη
λησμονήσετε να δείτε τον πελώριο πλάτανο του Ιπποκράτη, με περίμετρο κορμού 12 μέτρων, που ο θρύλος
λέει πως τον φύτεψε ο ίδιος.
Ατέρμονες παραλίες
Μετράτε; Σχεδόν κάθε παραλία της Κω φθάνει σε μήκος
το ένα χιλιόμετρο!

Το... πρώτο βραβείο θα το απονείμετε στην παραλία
της Καρδάμαινας, με το υπέροχο τοπίο και τα καταγάλανα νερά. Θα σας ενθουσιάσουν ωστόσο και το
εντυπωσιακό Μαστιχάρι, το Τιγκάκι, το Μαρμάρι, η
Χρυσή Ακτή, ο Κέφαλος, ο Παράδεισος.

Στον προθάλαμο θα σας υποδεχθεί το υπερφυσικό κεφάλι της θεάς Ήρας. Στις αίθουσες και στο αίθριό του
εκτίθενται υπέροχα γλυπτά και ψηφιδωτά.

Ταξίδι στο ένδοξο κάστρο της Αντιμάχειας
Τον Ιούνιο του 1457, μόλις 15 ιππότες με τη βοήθεια
200 ντόπιων αντιστάθηκαν σθεναρά επί 23 μέρες και
ανάγκασαν 16.000 Τούρκους να λύσουν την πολιορκία! Αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία
του κάστρου της Αντιμάχειας, που κτίστηκε τον 14ο αιώνα από τους Ιωαννίτες Ιππότες.
ΟΙ ΚΡΥΜΜΈΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΊ ΤΗΣ ΚΩ
Ένα πράσινο «κρησφύγετο» για παγώνια.
Η Κως είναι γεμάτη εκπλήξεις. Φυτεμένο από τους Ιταλούς στη δεκαετία του 1940, το δάσος της Πλάκας κοντά στην Αντιμάχεια έγινε καταφύγιο για τα παγώνια
και για άλλα είδη πουλιών. Θα σας πλησιάσουν εύκολα, αν τα ταΐσετε σπόρια!
Ιαματικές πηγές στην άκρη του Αιγαίου
Μόνο η Κως από όλα τα Δωδεκάνησα διαθέτει τριών
ειδών ιαματικές μεταλλικές πηγές: θερμές, υπόθερμες και ψυχρές. Υπάρχουν στον Άγιο Φωκά, στις Πίσω
Θέρμες, στον Κοκκινόνερο, στους Βολκάνους.
Το αρχαιολογικό μουσείο της Κω
Βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, στην πόλη.
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Ασκληπιείο

Έ

να από τα γνωστότερα μνημεία της Κω είναι
το Ασκληπιείο. Ήταν κτισμένο 3.5χλμ από την
πόλη, στις πλαγιές ενός λόφου. Σύμφωνα με
τους αρχαιολόγους από τη Μυκηναϊκή Περίοδο στο σημείο αυτό λατρευόταν ο Απόλλωνας ο Κυπαρίσσιος, πατέρας του Ασκληπιού. Τον 4ο αιώνα π.Χ.
όταν φτιάχνεται η πόλη της Κω, το σημείο αυτό αρχίζει
να είναι σημείο λατρείας του Ασκληπιού. Την ίδια περίοδο κτίζεται και ο ναός ιωνικού ρυθμού με το βωμό
προς τιμήν του.
Τον 2ο π.Χ. αιώνα, ο Ιπποκράτης (γιατρός της εποχής)
και η Ιατρική Σχολή που είχε ιδρύσει πραγματοποιούν
στο χώρο αυτό εκδηλώσεις με την ονομασία «Μεγάλα
Ασκληπιεία» όπου πραγματοποιούνται αγώνες. Λόγω
της μεγάλης συμμετοχής ο χώρος μεγαλώνει, έτσι κτίζεται μεγαλύτερος ναός και ανακατασκευάζεται ο βω-
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μός, ο οποίος γίνεται ανάλογος με εκείνον του Δία στην
Πέργαμο.
Στο χώρο αυτό ζούσαν και οι ιερείς του θεού Ασκληπιού, οι οποίοι ήταν και γιατροί. Θεράπευαν τους ασθενείς συνδυάζοντας την προσευχή, τη διατροφή, τη γυμναστική και τη φαρμακευτική αγωγή.
Την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας στο νησί, κτίζεται ο ναός του Ξενοφώντα και δημόσια ουρητήρια (οι
βεσπασιανές). Και λίγο αργότερα την περίοδο των αυτοκρατόρων Αντωνίνων, ο ναός του Απόλλωνα και τον
3ο αιώνα οι Θέρμες (λουτρά). Ενώ τη Βυζαντινή Περίοδο χτίζεται η εκκλησία της Παναγίας της Ταρσού στη
θέση του αρχαίου ναού. Από την εκκλησία διατηρείται
ακόμα το πάνω μέρος κίονα που αποτελούσε την Αγία
Τράπεζα. Στη συνέχεια οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη με
κομμάτια του ναού κτίζουν το κάστρο τους.

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ξεκινούν οι ανασκαφές στο χώρο και τελικά στις αρχές του 20ου αιώνα ο
Γερμανός Αρχαιολόγος Χέρτζογκ ανακαλύπτει το αρχαίο
ιερό. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
από τους Ιταλούς. Καταφέρνουν να αναστηλώσουν το
ιερό και να του δώσουν τη σημερινή μορφή του.
Ο χώρος του Ασκληπιείου χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο
πρώτο βλέπουμε μια στοά του 3ου π.Χ. αιώνα η οποία είναι σχήματος Π. Πίσω της υπήρχαν δωμάτια στα οποία
διανυκτέρευαν όσοι επισκέπτονταν το χώρο. Επίσης, ανατολικά της στοάς ήταν τα ρωμαϊκά λουτρά. Αποτελούνταν
από τρεις αίθουσες με αψίδες, όπου υπήρχαν τοιχογραφίες και ψηφιδωτά δάπεδα.
Το δεύτερο επίπεδο διακοσμείται από αγάλματα, υπήρχαν
μαρμάρινες πηγές και δεξαμενές.

Διασώζονται βάσεις αγαλμάτων, όπως αυτή του Γάϊου Στερτίνιου Ξενοφώντα, γιατρού από την Κω, ο οποίος ήταν γιατρός του Τιβέριου και του Νεύτωνα. Επίσης, ο βωμός του
Ασκληπιού, όπου σώζονται η βάση ενός αγάλματος του
Ασκληπιού και ένας λάκκος που σύμφωνα με τις επιγραφές
εκεί κρατούσαν τα χρήματα του ναού. Ακόμα υπήρχε και ένας
ναός κορινθιακού ρυθμού κτισμένος τη ρωμαϊκή εποχή (2ος
μ.Χ. αιώνας) ο οποίος ήταν προς τιμή του ναού Απόλλωνα.
Στο τρίτο επίπεδο υπήρχε μεγάλος ναός του Ασκληπιού, δωρικού ρυθμού, του 2ου αιώνα π.Χ., με στοά σχήματος Π, με
δωμάτια για όσους διανυκτέρευαν. Δυτικά υπάρχουν τα ουρητήρια του 1ου μ.Χ. αιώνα, αλλά και ένα κτίσμα το οποίο
θεωρείται ότι ήταν η κατοικία των ιερέων του ναού. Υπήρχε
όμως μία ακόμα στοά όπου τοποθετούσαν τα αφιερώματα
των πιστών και μια εξέδρα για τα αγάλματα σε σχήμα ημικυκλίου και τέλος μια μαρμάρινη πηγή (κρήνη).
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Συνεδριακό Κέντρο
Kipriotis KICC
Kos International Convention Centre
To Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο KICC εγγυάται την επιτυχία επιστημονικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτου μεγέθους. Το Συνεδριακό Κέντρο έχει επιτυχώς φιλοξενήσει συνέδρια, εκπαιδευτικά
προγράμματα, συναυλίες και σεμινάρια πολλών κλάδων. Οι συνεδριακοί του χώροι είναι χωρητικότητας 7.500 ατόμων. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά συνεδριακά κέντρα της Μεσογείου. Βρίσκεται στην καρδιά του Kipriotis
Resort Complex και όσον αφορά στις υποδομές του, ο τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικός εξοπλισμός, ο φωτισμός, οι
εντυπωσιακές αίθουσες και το έμπειρο προσωπικό εγγυώνται
ένα κορυφαίο αποτέλεσμα.

ΑΊΘΟΥΣΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΈΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ
• Panacea Amphitheater: Χωρητικότητα 650 άτομα
• Aegle A: Χωρητικότητα 200 άτομα
• Akeso: Χωρητικότητα 150 άτομα
• Melambus: Χωρητικότητα 180 άτομα
ΕΚΘΕΣΙΑΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
• Χώρος για Αναρτημένες Ανακοινώσεις
• Χώρος παράδοσης – παραλαβής ομιλιών με δυνατότητα δοκιμής
• Χώρος Ανάπτυξης της Γραμματείας του Συνεδρίου
• Χώρος για την Γραμματεία του ΕΣΝΕ (τουλάχιστον πέντε θέσεων με πίνακα ανακοιώσεων, τηλεφώνου, εκτυπωτή, σύνδεση
στο internet)
• Χώρος Συνεδριάσεων ΔΣ, Οργανωτικής Επιτροπής και πιθανής
συνέντευξης ΜΜΕ
• Χώροι διεξαγωγής διαλειμμάτων καφέ
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Προαιρετικές Εκδρομές
Η γεωγραφική θέση της Κω είναι ιδεώδης για ποικιλία εκδρομών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να
ταξιδέψει κανείς στα γύρω νησιά, η οποία είναι μόνο μισή ώρα απόσταση με το πλοίο. Είναι λοιπόν η καλύτερη ευκαιρία να ταξιδέψει κανείς μέχρι τη Ρόδο, την Ψέριμο, το Αγαθονήσι, τους Αρκούς, την Αστυπάλαια, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Καστελόριζο, τους Λειψούς, τη Λέρο, την Πάτμο, τη Σύμη,
την Τήλο, τη Χάλκη, τη Νίσυρο ακόμα και τη Σάμο. Η λίστα δεν τελειώνει. Αν θέλετε να μείνετε στη Κω
μπορείτε να οργανώσετε το γύρο του νησιού ή ένα Jeep Safari. Οι περισσότεροι επισκέπτες ταξιδεύουν
με τα "Ιπτάμενα Δελφίνια". Υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τα επιβατικά πλοία της γραμμής, ακόμα και μικρά
πλοιάρια αν είστε σε ρομαντική διάθεση. Η Κως και τα γύρω νησιά έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν
που μια εκδρομή είναι οπωσδήποτε "must"!

ΚΆΛΥΜΝΟΣ
Το τρίτο σε πληθυσμό νησί των
Δωδεκανήσων μετά την Κω και τη
Ρόδο, ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Ελλάδας, ανάμεσα στη Λέρο και στην Κω, με πλούσια ιστορία και ενεργή ζωή από τη
Νεολιθική εποχή έως σήμερα, η
Κάλυμνος, έχει γίνει περισσότερο
γνωστή για την σπογγαλιεία της,
για χάρη της οποίας λειτουργούν
τρία σχετικά με αυτήν μουσεία,
ενώ στολίδι αποτελεί και το Αρχαιολογικό της μουσείο.
Η Κάλυμνος εκτός από τους
«σφουγγαράδες» της είναι γνωστή
και στον «κόσμο των αναρριχητών»
ως μία από τις όμορφες τοποθεσίες για αναρρίχηση εξαιτίας της
ποικιλομορφίας των ακτών της,
των απόκρημνων βράχων της και
του ήπιου κλίματός της και έχει πετύχει να αναφέρεται ως ένας από
τους σημαντικότερους αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως.
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Η Κάλυμνος συνδέεται με την Αθήνα αεροπορικά σε καθημερινή
βάση, ενώ το μεγάλο της λιμάνι
στην περιοχή της Πόθιας παρουσιάζει σημαντική κίνηση και δέχεται
πλήθος επιβατηγών και εμπορικών
πλοίων. Με την Κω συνδέεται καθημερινά με δρομολόγια από το Μαστιχάρι.
ΝΊΣΥΡΟΣ
Μικρή και ήσυχη, κομμάτι των Δωδεκανήσων, στο νότια του Αιγαίου,
ανάμεσα στην Κω, την Τήλο και την
Αστυπάλαια, η Νίσυρος είναι γνωστή για το ενεργό της ηφαίστειο,
στο οποίο βρίσκεται ένας από τους
μεγαλύτερους
υδροθερμικούς
κρατήρες του κόσμου και θερμές
πηγές με θερμοκρασία από 30ο C
έως και 60ο C, με κυριότερες τα
Λουτρά και τους Πάλους. Πρωτεύουσα, λιμάνι αλλά και ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού είναι το
Μανδράκι.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζει το Παλαιόκαστρο, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα
οχυρωματικά έργα της αρχαιότητας
στο Αιγαίο. Ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να επισκεφτεί το Λαογραφικό μουσείο, το Ενετικό Κάστρο με το μοναστήρι της Παναγίας Σπηλιανής στο
εσωτερικό του, τα Δημοτικά Ιαματικά
Λουτρά, τους οικισμούς με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με τις βοτσαλόστρωτες πλατείες του Δημαρχείου,
του Ποταμού και της Ηλικιωμένης
αλλά και το μοναστήρι του Αρμά,
γνωστό για τις τοιχογραφίες του.
ΤΗΛΟΣ
Η Τήλος βρίσκεται νότια της Νισύρου. Είναι ένα μικρό, απομονωμένο,
βραχώδες νησί που παρουσιάζει
ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι ήρεμες παραλίες του και
τα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα προσφέρουν μια ιδανική λύση για ξέγνοιαστες και χαλαρές διακοπές.

Πρωτεύουσα της Τήλου είναι το
Μεγάλο Χωριό που βρίσκεται στα
βόρεια του νησιού και έχει περίπου
250 κατοίκους. Είναι ένας εντυπωσιακός οικισμός, χτισμένος μέσα
σε ένα ενετικό κάστρο, ακριβώς
επάνω στα θεμέλια της αρχαίας Τήλου. Τα τελευταία χρόνια η δόμηση
των σπιτιών έχει επεκταθεί και έξω
από το κάστρο. Μέσα στο κάστρο
αξίζει να επισκεφθείτε και το μικρό
μουσείο με τα οστά του νάνου-προϊστορικού ελέφαντα. Το κύριο λιμάνι του νησιού είναι τα Λιβάδια τα
οποία βρίσκονται νοτιοανατολικά
της πρωτεύουσας του νησιού.

Είναι ένας Μεσαιωνικός οικισμός μοναδικός σε αρχιτεκτονική με άσπρα
αρχοντικά αλλά και σπίτια Αιγαιοπελαγίτικου στυλ, σημείο έλξης επισκεπτών από κάθε άκρη του πλανήτη.
Στον πάνω Κάμπο βρίσκεται η πλατεία του χωριού με το σχολείο, την εκκλησία και παραδοσιακές ταβέρνες
με ντόπια κουζίνα. Στον κάτω Κάμπο
βρίσκεται η μεγαλύτερη παραλία του
νησιού που είναι πλήρως οργανωμένη και απέχει μόλις 5,5 χιλιόμετρα
από τη Σκάλα. Η Ιερά Μονή Πάτμου
έχει δέκα παρεκκλήσια εκ των οποίων τα τέσσερα είναι στην αυλή.

ΠΑΤΜΟΣ

Το Καστελόριζο ή Μεγίστη είναι ένα
ανατολικό, μικρό αλλά πολύ όμορφο
νησάκι του Αιγαίου που ανήκει στα
Δωδεκάνησα. Εκεί, χιλιάδες χρόνια
ιστορίας και πολλά αξιοθέατα συνδυάζονται με άνετες και ήρεμες διακοπές. Είναι ένα μικρό αλλά πανέμορφο
μέρος με ερείπια αρχαίων χρόνων, κάστρα και σπήλαια.

Η Πάτμος είναι το βορειότερο νησί
του νομού Δωδεκανήσου και βρίσκεται μεταξύ της Ικαρίας και της Λέρου.
Η έκταση του νησιού είναι μόλις 34
τετραγωνικά χιλιόμετρα, με μέγιστο
μήκος 25 χιλιόμετρα. H Χώρα είναι η
πρωτεύουσα της Πάτμου.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Οι τουριστικές υπηρεσίες δεν είναι
ιδιαίτερα οργανωμένες αλλά η φιλοξενία των ντόπιων είναι σίγουρα
σπάνια. Τα πανέμορφα διώροφα
νεοκλασικά σπίτια με τις βαμμένες εξώπορτες, Τα πανέμορφα διώροφα νεοκλασικά σπίτια με τις
βαμμένες εξώπορτες, τα ξύλινα
μπαλκόνια και τις κεραμοσκεπές
που βρίσκονται πάνω στο λιμάνι,
καθώς και οι επιβλητικοί τρούλοι
των εκκλησιών, μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν του νησιού. Στο
Καστελόριζο θα απολαύσετε πολύ
καλή τοπική κουζίνα, την θάλασσα
και το ζεστό κλίμα μακριά από την
φασαρία της πόλης. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Μεσαιωνικό κάστρο, το Βυζαντινό κάστρο
Παλαιοκάστρου, τα Κυκλώπεια Τείχη, το Μουσείο Αρχαιολογικής και
Λαογραφικής Κληρονομιάς, τις κατακόμβες του Αγίου Χαράλαμπου,
το Γαλάζιο σπήλαιο της Φωκιάλης
και τα μικροσκοπικά νησάκια Ρω
και Στρογγύλη.
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