
Προσωπικά Στοιχεία Συνέδρου

Επώνυμο: Όνομα:

Ιδιότητα: Ρευματολόγος            Δερματολόγος          Γαστρεντερολόγος               Παθολόγος

Ορθοπαιδικός Γεν. Ιατρός Άλλο ……………………………………………………….

Εργασία: ΕΣΥ             ΕΟΠΥΥ            Παν/κός Στρατιωτικός           Ελ. Επαγγελματίας

Διεύθυνση:

Πόλη: Τ.Κ.:

Τηλ.: Κινητό: Email

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Εγγραφή Κόστος

Ειδικευμένοι ιατροί  (φυσική παρουσία) 200€

Ειδικευόμενοι ιατροί  (φυσική παρουσία) 150€

Άλλοι (φυσική παρουσία) 150€

Ειδικευμένοι - Ειδικευόμενοι ιατροί – Άλλοι επαγγελματίες υγείας
(διαδικτυακή παρακολούθηση)

50€

Φοιτητές* Δωρεάν

*Η δωρεάν εγγραφή για τους φοιτητές αφορά μόνο προπτυχιακούς.

Άλλες υπηρεσίες (Κόστος

Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση 150€ x 3 διανυκτερεύσεις = 450€

Διατροφή
(θα πραγματοποιηθούν 2 δείπνα και 1 γεύμα)  

70€ x 3 γεύματα = 210€

Μετακίνηση
(αεροδρόμιο Ρόδου – Rodos Palace – αεροδρόμιο)

30€ / άτομο



ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
✓ 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.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
✓ Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
✓ Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής μετά τις 30 Ιουλίου 2022, θα παρακρατείται το 50% του

καταβληθέντος ποσού, ως ακυρωτικά.
✓ Αντικαταστάσεις ονομάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

ΔΙΑΜΟΝΗ
✓ Για ακυρώσεις δωματίων που θα σταλούν γραπτά μέχρι τις 30 Ιουλίου 2022, θα υπάρχει χρέωση

ακυρωτικών σε ποσοστό 50% του συνολικού κόστους
✓ Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων ή μειώσεις διανυκτερεύσεων που θα σταλούν μετά την ανωτέρω

ημερομηνία, θα χρεώνονται 100% ακυρωτικά.

✓ Σε περίπτωση που το Συνέδριο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για λόγους ανωτέρας
βίας, η Επιστημονική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το πραγματοποιήσει εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά
(virtual), εφόσον αυτό είναι εφικτό.

✓ Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν κανονικά όλες οι εγγραφές που έχουν υποβληθεί, είτε αυτές είναι με φυσική
παρουσία, είτε με διαδικτυακή συμμετοχή. Οι υποβληθείσες εγγραφές με φυσική παρουσία θα
μεταβληθούν σε διαδικτυακές και η διαφορά που προκύπτει θα καταβληθεί στους δικαιούχους.

✓ Όλες οι επιστροφές θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Συνεδρίου και εντός διαστήματος 45 ημερών.

Φυσική παρουσία:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, 
• Πρόσβαση στην έκθεση
• Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό του συνεδρίου,
• Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Διαδικτυακή συμμετοχή:
• Πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα για 

εξατομικευμένη παρακολούθηση του επιστημονικού 
προγράμματος

• Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό του συνεδρίου,
• Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό διαδικτυακής συμμετοχής.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

▪ 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 congressdpt@afea.gr, σημειώνοντας απαραίτητα τον τίτλο του Συνεδρίου και το ονοματεπώνυμο 
του συμμετέχοντα. Τα έξοδα εμβάσματος, επιβαρύνουν την εταιρεία.
• Με πιστωτική κάρτα 

mailto:congressdpt@afea.gr

