
   

 

 

 

Εγγραφή-Διαμονή 
 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ιατρών στην 

εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια η Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος θα 

διαθέσει ένα σημαντικό αριθμό συμμετοχών με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

 

 Η ευκαιρία εξασφάλισης θέσεων με το ιδιαίτερα χαμηλό προτεινόμενο κόστος 

συμμετοχής θα διατεθεί με σειρά προτεραιότητας και σε περιορισμένο αριθμό 

ατόμων 
 

 Δυνατότητα εγγραφής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 15 Δεκεμβρίου 

2017 ή έως ότου συμπληρωθεί ο διαθέσιμος αριθμός συμμετοχών 
 

 Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη/συνεργάτες των επιστημονικών εταιρειών που  

έχουν θέσει το εν λόγω συνεδρίου υπό την αιγίδα τους 

 

 

 

Συμμετοχή 

 

 

Συνολικό Κόστος 
 

(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 
 

Συμμετοχή σε δίκλινο δωμάτιο 

Shared Room  

check in: 11/05/18 - check out 13/05/18 
 

 

50,00 € /  

ανά συμμετέχοντα 

 

 

Συμμετοχή σε μονόκλινο δωμάτιο 

check in: 11/05/18 - check out 13/05/18 
 

 

75,00 € /  

ανά συμμετέχοντα 

 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας ή έως ότου συμπληρωθεί ο διαθέσιμος 

αριθμός συμμετοχών το πακέτο συμμετοχής θα ανέλθει στα 300,00 € (συμπ. ΦΠΑ) 

και θα περιλαμβάνει: 

 

Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

 Έντυπο υλικό Συνεδρίου 

 Βεβαίωση Παρακολούθησης 

 Διαμονή για δύο διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή 

 check in: 11/05/18 - check out 13/05/18 

 

 

Για κρατήσεις παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό  

γραφείο, Συνεδριακή Α.Ε. email: elsa@conferre.gr (κα. Ελισσάβετ Κώστα)  
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Πολιτική Ακυρώσεων: 

 Έως τις 20/11/2017 : χωρίς ακυρωτικά. 

 Από τις 21/11/2017 έως τις 30/11/2017 : παρακρατείτε το 50% του πακέτου. 

 Από 01/12/2017 κι έπειτα : ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές 

 

 

 

Τρόποι πληρωμής: 

 

Εξόφληση του συνολικού ποσού εντός 5 ημερών  

από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κράτησης 

Τράπεζα Πειραιώς, Κατάστημα 2405 (ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

Αριθμός Λογαριασμού: 5405-014793-745 

IBAN: GR38 0172 4050 0054 0501 4793 745 

Swift-BIC: PIRBGRAA 

Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ/Conferre SA 

Alpha Τράπεζα, Κατάστημα 371 (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

Αριθμός Λογαριασμού: 371-00-2320-000940 

IBAN: GR65 0140 3710 3710 0232 0000 940 

Swift-BIC: CRBAGRAA 

Δικαιούχος: Συνεδριακή ΑΕ/Conferre SA 

 

Η απόδειξη θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου από 

την εταιρεία.  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΑΡΕΣ, ΠΕΔΙΝΗ, ΤΚ: 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΤΗΛ. 2651068610, ΦΑΞ: 26510 68611 

ΑΦΜ: 999808542, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 


