
7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
08 – 11 Μαΐου 2014

Grand Serai, Ιωάννινα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε με πεζοκεφαλαία γράμματα το δελτίο και το επιστρέψετε με φαξ
ή e-mail στην εταιρεία οργάνωσης του Συνεδρίου: FREI S.A. Travel & Congress, Παπαρηγοπούλου 3,
10561, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600, Fax: 210 3219296,
E-mail: registration@enne2014.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                          ΟΝΟΜΑ:                                                                     

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ:                                                                      ΠΟΛΗ:                                                Τ.Κ.:                                                                                         

ΤΗΛ.:                                                  FAX: E-MAIL:

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΙΔΡΥΜΑ ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:                                                                                                                                                 

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ:                                                                      ΠΟΛΗ:                                                Τ.Κ.:                                                                                         

ΤΗΛ.:                                                  FAX: E-MAIL:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

*Απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας / της καρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ ταυτόχρονα με την αποστολή του δελτίου

Το Δικαίωμα Εγγραφής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής 

Κατηγορία Εγγραφής Έως 14/2/2014 Έως 04/4/2014 Έως 11/5/2014

Μέλη ΕΝΕ 55€ 95€ 140€

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι 
Επαγγελματίες Υγείας 110€ 150€ 200€

Άνεργοι Νοσηλευτές /                                    30€ 40€ 70€
Φοιτητές σε πρώτο πτυχίο *       



￭ Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, είναι
ΔΩΡΕΑΝ αλλά  απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

￭ Το δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο ΔΕΝ επιστρέφεται.

￭ Αλλαγές ονομάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 18 Απριλίου 2014

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν:
• Τρεις διανυκτερεύσεις (08-11/05/2014)
•Πρωινό

Σημαντικές Πληροφορίες:
• Οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται μόνον μετά την ολική εξόφληση τους
•Οι καταθέσεις στην τράπεζα θα πρέπει να αναγράφουν το όνομα του συμμετέχοντος και το αντίγραφο

να αποστέλλεται στη Γραμματεία του Συνεδρίου με φαξ (210 3219296) ή με email 
(registration@enne2014.gr) ως PDF αρχείο.
• Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου με φαξ ή email 

όπου επάνω θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και τηλέφωνο 
επικοινωνίας
•Όλες οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή φαξ που θα υποδειχθεί 

στη Γραμματεία του Συνεδρίου
Ακυρώσεις κρατήσεων γίνονται δεκτές μόνον εγγράφως και ανάλογα με την ημερομηνία κατά την 
οποία έγινε η κράτηση και υπόκεινται σε ακυρωτικά, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

- Έως 14/02/2014 – Ακυρώσεις δεν χρεώνονται  
- Έως 06/04/2014 – Ακυρώσεις χρεώνονται με 50% της συνολικής κράτησης
- Από 07/04/2014 – Ακυρώσεις χρεώνονται με 100% της συνολικής κράτησης

Ξενοδοχείο         Τιμή κατ’ άτομο          Τιμή κατ’ άτομο            Τιμή κατ’ άτομο
σε μονόκλινο               σε δίκλινο                      σε τρικλινο  

Byzantio                         190 € 130 € 90 €

Alexios 190 € 130 € 90 €

Palladion                290 € 220 €                                    140 €

Filokalia                 290 € 220 € 140 €

Krikonis 290 € 220 € 140 €

Grand Serai          390 € 290 € 190 €

duLac                     390 € 290 € 190 €

Epirus Palace         390 € 290 € 190 €



ΠΛΗΡΩΜΗ

Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής - πακέτου διαμονής μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας
(VISA, MASTERCARD) ή με τραπεζικό έμβασμα στην εταιρεία οργάνωσης του Συνεδρίου FREI S.A. 
Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα Εγγραφής €
Πακέτο διαμονής * €
Συνολικό Ποσό €

* Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε και για το δεύτερο άτομο, θα συμπληρώσετε το συνολικό
ποσό της κράτησης (π.χ. 130 χ 2 = 260 €)

Με πιστωτική κάρτα:
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τον τύπο της κάρτας:

VISA                  MASTERCARD

Όνομα κατόχου:  

Αριθμός κάρτας:                                                                                    CVC

Ημερομηνία λήξης:   __ __ / __ __ 
MM        YY

Συνολικό ποσό πληρωμής:   €  

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη εξουσιοδότηση: 
Με το παρόν εξουσιοδοτώ την εταιρεία FREI S.A. όπως χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα για το ως
άνω αναγραφόμενο ποσό των €                          στo «7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο». 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ (ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ)
ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 



Με τραπεζικό έμβασμα:
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στον παρακάτω λογαριασμό:
Alpha Bank 
Δικαιούχος: FREI S.A. 
Αριθμός Λογαριασμού: 120-002320005353
IBAN: GR29 01401200 12000232 0005353

1) Η εντολή/ κατάθεση στην Τράπεζα πρέπει να φέρει τα εξής στοιχεία: 

- Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος 

- Όνομα Συνεδρίου 

- Υπηρεσία που αφορά η κατάθεση (εγγραφή, διαμονή, μεταφορά κ.ο.κ)
Π.χ. : Γεωργίου Γ., διαμονή,  ΕΝΕ2014

2) Εφ' όσον ο εντολέας είναι διαφορετικός από το συμμετέχοντα παρακαλούμε στην αιτιολογία της 
εντολής να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και την ένδειξη της υπηρεσίας 
(Π.χ. : Γεωργίου Γ., διαμονή,  ΕΝΕ2014) 

3) Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατέθεσαν Τραπεζικό Έμβασμα να επικοινωνήσουν με
τη Γραμματεία του Συνεδρίου (στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600) σε περίπτωση που δεν έχουν
λάβει επιβεβαίωση πληρωμής εντός 5 ημερών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ


