ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επώνυμο:

Όνομα:

Ειδικότητα:

Τίτλος:

Φορέας:
Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός Κώδικας:

Χώρα:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Fax:

Email:

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατηγορία
Ειδικευμένοι Ιατροί (ταμειακώς ενημερωμένοι):

80,00€

Ειδικευμένοι Ιατροί (μη ταμειακώς ενημερωμένοι):

100,00€

Ειδικευόμενοι Ιατροί:

40,00€

Φοιτητές Ιατρικής :

Δωρεάν

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
• Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα
• Είσοδο στη Έκθεση
• Συνεδριακό Υλικό
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

*Οι Τεχνολόγοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητας τους.
**Οι Φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο «πάσο» ή το τρίπτυχο του πανεπιστημιακού
ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι ομαδικές εγγραφές θα πρέπει να αποστέλλονται σε λίστα με τα πλήρη στοιχεία των
συμμετεχόντων (όνομα, φορέας εργασίας, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και την κατηγορία
εγγραφής.
Επιπλέον, θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία της ΕΕΠΑ τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης.
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Makedonia
Palace

ΤΥΠΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Μονόκλινο
Δωμάτιο

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

140,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

€……………………..

* Όλες οι κρατήσεις θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων
* Τελευταία ημερομηνία κράτησης δωματίων: 11 Μαΐου 2018
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους
Το τέλος διανυκτέρευσης (4€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση), με ισχύ από 1/1/2018, δεν
συμπεριλαμβάνεται στις τιμές

Για κρατήσεις δωματίων στο πλαίσιο του Συνεδρίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Γραμματεία ETS στο τηλέφωνο 2109880032, ή στο e-mail f.kyritsi@events.gr
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ:
ΔΙΑΜΟΝΗ:
ΣΥΝΟΛΟ:

€…….……………………..
€…….……………………..
€…….……………………..

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πολιτική ακυρώσεων / επιστροφών για εγγραφές / διαμονή / προαιρετικές υπηρεσίες
 Για ακυρώσεις για το σύνολο των προ-κρατήσεων και των εγγραφών που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι και την 27η Απριλίου 2018, ισχύουν 50% ακυρωτικά.
 Για ακυρώσεις για το σύνολο των προ-κρατήσεων και των εγγραφών που έχουν
πραγματοποιηθεί μετά την 27η Απριλίου 2018, ισχύουν 100% ακυρωτικά.
Ασφάλιση & Ευθύνη
Τα ποσά για εγγραφή/προαιρετικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνει ασφάλιση κανενός είδους.
Συνιστάται όλοι οι συμμετέχοντες να φέρουν επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και
ασφάλιση υγείας. Ο οργανωτής του Συνεδρίου, δεν δέχεται ευθύνη για ατυχήματα, ασθένειες ή
τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ή των κοινωνικών
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε σχέση με το Συνέδριο.

Παρακολούθηση Συνεδρίου
Μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο συνέδριο και φορούν τη σχετική ονομαστική κονκάρδα μπορούν
να συμμετέχουν το Συνέδριο.
Στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Παθολογικής Ανατομικής θα χορηγηθεί πιστοποιητικό με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται
σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) πιστοποιητικό παρακολούθησης, εφόσον
έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα
πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν μετά το πέρας του Συνεδρίου (Σάββατο 16/6/2018,
14.30) σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράτε με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο
και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα του Συνεδρίου.
Πληρωμή Εγγραφής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό:
ALPHA BANK ΣΥΓΓΡΟΥ Branch (116)
Account No: 294 - 00 - 2320 - 000704
IBAN: GR83 0140 2940 2940 0232 0000 704
Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX
Δικαιούχος Λογαριασμού :
E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS Α.Ε.
Προσωπικές επιταγές & Eurocheques δεν γίνονται δεκτές.
Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του συνέδρου ή της Εταιρείας στην
αιτιολογία κατάθεσης. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο
δελτίο εγγραφής και να αποστέλλονται στη Γραμματεία ETS

