
Καθ. Δρ. Κος Κα

√
από 11 Αυγούστου 

2015 και on-site
√

200,00 €

χωρίς χρέωση

120,00 €

χωρίς χρέωση























ΗμερομηνίαΥπογραφή

Σημειώσεις:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

180,00 €

χωρίς χρέωση

Κόστος εγγραφής (παρακαλούμε επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο)

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Φυσιοθεραπευτές

Κατηγορίες Εγγραφών

Για ομαδικές εγγραφές (άνω των 10) παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Σεμιναρίου: alytra@pco-convin.gr 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ειδικευμένοι Ιατροί

Νοσηλευτές/Φοιτητές

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 

Τηλ.:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Επώνυμο

Fax

Όνομα

e-mail

Τηλέφωνο

Χώρα

Τμήμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

e-mail:

Fax:

Ίδρυμα/Νοσοκομείο

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με 

κεφαλαία):

Πόλη

Διεύθυνση

Ειδικότητα

χωρίς χρέωση

100,00 €

έως 10 Αυγούστου 2015

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσατε την φόρμα και τη στείλατε υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Σεμιναρίου

PCO CONVIN Α.Ε., Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι

210 6833600

210 6847700

reg-eemmo@pco-convin.gr

Ταχ. Κώδικας

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες νοσηλευτές και φοιτητές περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

Το τελικό πρόγραμμα και τα πρακτικά του συνεδρίου

Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ βάσει προγράμματος

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες ειδικευμένους ιατρούς, ειδικευόμενους και φυσιοθεραπευτές περιλαμβάνει 

εκτός των ανωτέρω και τα ακόλουθα:

Την τσάντα με το έντυπο υλικό του συνεδρίου

Συμμετοχή στην τελετή έναρξης και τη δεξίωση Υποδοχής

Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της παρούσας φόρμας και του αντίγραφου πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, παρακαλείσθε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου στη Γραμματεία 

του συνεδρίου μέσω fax (210-6847700) ή e-mail (alytra@pco-convin.gr) αναγράφοντας το όνομά σας καθώς και το εξής:

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ

Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τον τίτλο του συνεδρίου στην αιτιολογία κατάθεσης.

Τράπεζα: EUROBANK 

Aριθμός Λογαριασμού: 0026.0400.18.0200092002

IBAN: GR 8602604000000180200092002

SWIFT CODE : ERBKGRAA

Δικαιούχος: PCO CONVIN S.A.

Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, από την 11η Αυγούστου 2015 έως και τη 

14η Σεπτεμβρίου 2015, θα παρακρατηθεί το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης

Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, PCO CONVIN, έως και την 10η Αυγούστου 

2015, θα παρακρατηθεί το 50% του συνολικού ποσού, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.

Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από την 11η Αυγούστου 2015 έως και τη 

14η Σεπτεμβρίου 2015, θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 50 €.

Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, έως και την 10η Αυγούστου, θα γίνονται 

δεκτές χωρίς επιβάρυνση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απαιτείται προπληρωμή του συνολικού ποσού

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή, για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία του συνεδρίου, μετά τη 15η 

Σεπτεμβρίου 2015

Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2015.

mailto:reg-eemmo@pco-convin.gr
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