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Bästa kollegor, 
 
Vi har nöjet att bjuda in er till EPSU:s 3:e konferens om sociala tjänster den 10, 11 och 
12 juni i Aten, Grekland.  
 
Den 7 juni 2005 förklarade EPSU:s styrelse att EPSU bör förankra och bekräfta sin 
kompetens inom sociala tjänster. För att följa upp seminarierna 2005 och 2006, enades 
EPSU:s arbetsgrupp för sociala tjänster och EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och 
hälsovård och sociala tjänster om att organisera ett tredje evenemang under 2007 i 
syfte att ytterligare utveckla och förbättra EPSU:s politik för sociala tjänster.  
 
Konferensen 2007 bygger på diskussionerna som fördes vid seminarierna i Budapest 
och Helsingfors samt sammankomster i arbetsgruppen för sociala tjänster. Dessutom 
kommer vi att ta upp ny europeisk utveckling inom sociala tjänster, bland annat 
debatterna kring (sociala) tjänster av allmänt intresse. 
 
Konferensen är ett tillfälle för fackliga ombud att utbyta synpunkter och idéer om 
rådande och framtida europeisk utveckling och om/hur de påverkar arbets-
förhållandena för arbetstagare inom sociala tjänster samt sociala tjänsters kvalitet och 
tillgänglighet. Vi kommer att arbeta både i plenarsessioner och sektorsspecifika 
arbetsgrupper. Ett antal experter och berörda organisationer är inbjudna att delta i 
debatten och ge oss bakgrundsdokumentation. 
 
Praktisk information 
 
Konferensen är öppen för samtliga medlemsförbund. EPSU förväntar sig att medlems-
förbunden står för sina  deltagares resa och logi. I undantagsfall kan ekonomiskt stöd 
utgå enligt bifogade ”EPSU:s regler för ekonomiskt stöd vid EPSU:s konferenser” för 
ett begränsat antal deltagare (1 per land). 
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Seminariet äger rum på: 
ATHINAIS KONFERENSCENTRUM 
34-36 KASTORIAS STREET 
VOTANIKOS-GAZI 
104  47 ATEN 
GREKLAND 
Webbplats: www.athinais.com.gr 
 
HOTELL: 
EPSU har gjort en gruppbokning på Hotel Stanley.  
HOTEL STANLEY 
1 ODYSSEOS STREET, 
KARAISKAKI SQUARE 
ATEN 10437 
??L: 30 210 5241611  
 
Rumpris: 
105€/enkelrum/natt – inklusive frukost 
115€/dubbelrum/natt – inklusive frukost 
Mer information om hotellet finns på:  http:// www.hotelstanley.gr  
 
Deltagarna ombes att själva boka hotell genom att kontakta herr POULIOS, tel: +30 
210 52 41 611, fax: +30 210 52 38 450, e-post: administration@hotelstanley.gr 
BE OM ADEDY:s SPECIALPRIS. 
 
Transport till och från konferenscentrumet organiseras från hotell Stanley av ADEDY, i 
samarbete med EPSU. 
 
Tolkning har organiserats till och från engelska, franska, tyska och grekiska,  
det kommer att vara möjligt att tala (men inte lyssna till) svenska, spanska, danska. 
 
En välkomstdrink serveras på hotell Stanley söndagen den 10 juni 2007 kl. 20.00. Vårt 
grekiska värdförbund ADEDY inbjuder samtliga deltagare att delta i en utflykt till Kap 
Sunion måndagen den 11 juni 2007, som följs av middag.  
 
Lunch serveras den 11 och 12 juni 2007 på restaurangen i Athinais konferenscentrum. 
 
Fyll i och skicka tillbaka bifogade anmälningsformulär senast den 10 maj 2007. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
EPSU:s generalsekreterare 
 
Förteckning över bilagor finns på www.epsu.org/a/.... (Endast för medlemmar - vid 
behov, klicka på uppdateringsknappen!  Användarnamn: epsu, Lösenord: uspe) 
 
• Anmälningsformulär 
• Regler för ekonomiskt stöd (engelska, franska, tyska) 
• Programförslag (endast på EN, översätts till FR, TY, SP & SV). 
• Hur tar man sig till hotell Stanley?  


