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Επώνυμο:

Όνομα:

Ιδιότητα:  Ειδικός                  Ειδικευόμενος                   Άλλος επαγγελματίας υγείας

Φοιτητής: 

Ειδικότητα:

Εργασία: ΕΣΥ             ΕΟΠΥΥ            Παν/κός Στρατιωτικός           Ελ. Επαγγελματίας

Διεύθυνση:

Πόλη: Τ.Κ.:

Τηλ.: Κινητό: Fax:

Email:



Κόστος συμμετοχής συνέδρου

Σημειώσεις:

✓ Η εγγραφή περιλαμβάνει: Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση, 

συμμετοχή στη δεξίωση υποδοχής και στα διαλείμματα καφέ, υλικό συνεδρίου, πιστοποιητικό συμμετοχής.    

✓ H εγγραφή staff φαρμακευτικών εταιρειών ανέρχεται σε 170 € για πλήρη συμμετοχή ή σε 50 € για 

περιορισμένη πρόσβαση (μόνο στον εκθεσιακό χώρο και όχι στις αίθουσες διεξαγωγής του επιστημονικού 

προγράμματος).

✓ Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

✓ H διαμονή στο ξενοδοχείο επιβαρύνεται με φόρο 4€ ανά διανυκτέρευση, ποσό που καταβάλλεται 
απευθείας από τους συνέδρους στο ξενοδοχείο κατά το check out

Υπηρεσία Κόστος

Α. Εγγραφή 

170 €
110 €
50 €

Δωρεάν

Ειδικευμένος ιατρός
Ειδικευόμενος ιατρός
Άλλος επαγγελματίας υγείας
Φοιτητές προ ή μεταπτυχιακοί

Β. Διαμονή 450 €
3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο για 
μονόκλινη χρήση με πρωινό Χ 150 €/ 
διανυκτέρευση

Γ. Διατροφή 140 € 2 δείπνα x 70 €

Κόστος ειδικευμένου ιατρού (χωρίς μεταφορές): 760€

www.epemy.gr



Προτεινόμενος Μετακινήσεις

www.epemy.gr

Ι. Αεροπορική μετάβαση: Αθήνα – Ιωάννινα – Αθήνα

Κόστος Εισιτηρίου Olympic Air  (round trip): 260€*

Κόστος Εισιτηρίου Sky Express (round trip): 170€*

ΙΙ. Μετάβαση με πούλμαν: Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα- Θεσσαλονίκη 
Πέμπτη 9 Απριλίου και Κυριακή 12 Απριλίου αντίστοιχα 

Κόστος μετ’ επιστροφής: 70€ / άτομο

Ημερομηνία Αρ. Πτήσης Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης

9 Απριλίου 2019 OA-160 09.20 10.25

12 Απριλίου 2019 OA-167 21.05 22.05

Ημερομηνία Αρ. Πτήσης Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης

9 Απριλίου 2019 GQ-330 12.10 13.15 

12 Απριλίου 2019 GQ-331 21.30 22.35

*Οι τιμές των εισιτηρίων είναι μετ’ επιστροφής και περιλαμβάνουν 1 αποσκευή 23 κιλών (για την
Olympic Air ) & 20 κιλών (για τη Sky Express) και όλους τους ισχύοντες φόρους των αεροδρόμιων. Σε
περίπτωση αλλαγής των φόρων, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα.

Οι παραπάνω τιμές αφορούν group αποκλειστικά για τις ανωτέρω πτήσεις και για συγκεκριμένο
αριθμό θέσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα κατά την ημερομηνία της κράτησης.



Όροι Πληρωμής & Ακυρωτική Πολιτική

• Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.

• Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της συμμετοχής, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, παρακρατείται το 50% του 

καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

• Αντικαταστάσεις ονομάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020

Τρόποι Πληρωμής

▪ Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕUROBANK: IBAN - Account: GR68 0260 2480 0001 0020 0223392 

Όνομα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM

Σε περίπτωση κατάθεσης σε λογαριασμό, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου μέσω 

email στο lnikolidaki@afea.gr , σημειώνοντας απαραίτητα τον τίτλο του Συνεδρίου και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα. 

Τα έξοδα εμβάσματος, επιβαρύνουν την εταιρεία.

• Με πιστωτική κάρτα 
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