
7Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ 

01-03/04/2016 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση του 7ου Εκπαιδευτικού Σχολείου 

της Ε.Ν.Ε με θέμα: «Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα – Παραπρωτειναιμίες»,  στο 

ξενοδοχείο XENIA στην Πορταριά το οποίο θα διεξαχθεί από 01 έως 03 Απριλίου 

2016. 

 

Καθώς οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

αποστείλουν αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) έως τις 14-3-2016.  Εντός 3 ημερών 

από την λήξη της προθεσμίας θα σταλεί από την Ε.Ν.Ε η τελική γνωστοποίηση 

συμμετοχής. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις 22, θα τηρηθεί  σειρά 

χρονικής προτεραιότητας (με βάση το  email ή το φαξ αποστολής της αίτησης) με 

βάση και τις προυποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο τέλος.  

 

Καλύπτονται από την ΕΝΕ για όσους εγγραφούν και εγκριθεί η συμμετοχή τους:  

- Η διαμονή σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια από την Παρασκευή 01/04/2016 

(in) έως και Κυριακή 03/04/2016 (out)  με πρωινό, καφές στα διαλείμματα και 

ελαφρύ γεύμα 

Δεν καλύπτεται από την ΕΝΕ: 

- Η μεταφορά από τον τόπο κατοικίας- εργασίας έως την Πορταριά. 

 

Για την εξασφάλιση των παραπάνω και για την απόκτηση του πιστοποιητικού 

συμμετοχής απαιτείται η παρακολούθηση κατά ελάχιστο του 80% των εκπαιδευτικών 

ωρών του σχολείου. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: ειδικευόμενοι που έχουν ξεκινήσει την κύρια 

εκπαίδευσή τους στη Νευρολογία (12 θέσεις) - νέοι ειδικοί έως και 5 έτη από την 

απόκτηση του τίτλου ειδικότητας (6 θέσεις) - ειδικοί (4 θέσεις) - τακτοποιημένη 

συνδρομή 2016 στην ΕΝΕ 

Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων θα υπάρξουν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 

 

-  για τους ειδικευόμενους τα περισσότερα έτη στην ειδικότητα  

-  για τους νέους ειδικούς λιγότερα έτη από την λήψη τίτλου  

-  για τους ειδικευόμενους αναλογικό όριο σε περίπτωση συμμετοχής πολλών 

από την ίδια κλινική 

-  για τους ειδικούς η χρονική σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

-  συνάδελφοι που θα επιλέξουν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (είτε δηλώνοντας 

είτε όχι όνομα συγκατοίκου που επιθυμούν) λαμβάνουν αυτόματα την 

καλύτερη προτεραιότητα από τους 2 συμμετέχοντες ενώ δίνουν την 

πιθανότητα αύξησης στον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.   

 


