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«ΙΑΣΩ»  07 & 08  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη φόρμα μέσω fax ή e-mail στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου  

PRC CONGRESS & TRAVEL  Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210-7711673| Fax: 210-7711289|  E-mail: congress3@prctravel.gr 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

Επώνυμο: Όνομα: 

Ειδικότητα: Τίτλος: 

Φορέας Εργασίας:  

Διεύθυνση:  Πόλη:  

Τ.Κ:  Χώρα:  

Τηλ.:  Fax:  

E-mail:  

Η Εγγραφή στην Διημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ, απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας και 

περιλαμβάνει: 

• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• Υλικό Συνεδρίου σε ηλεκτρονική Μορφή 
• Light lunch σε ατομική συσκευασία και καφές 

 
** ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ** 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι εγγραφές για την “δια ζώσης”  παρακολούθηση  
της  Διημερίδας είναι περιορισμένες σε αριθμό,  λόγω των νέων μέτρων του ΕΟΔΥ 
και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας . 

 
 

Για τους λοιπούς  εγγεγραμμένους συνέδρους  θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή 
μετάδοση (live streaming). 
Για το link της διαδικτυακής μετάδοσης θα ενημερωθείτε με προσωπικό email. 
  
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν έχουν κάνει προκράτηση/εγγραφή 
και δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση από την Γραμματεία. Οι νέες εγγραφές, θα γίνονται 
αυστηρά  ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ στο email της Γραμματείας και θα γίνονται αποδεκτές 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.  
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Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα της διημερίδας 
και η απονομή πιστοποιητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου).  
 

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για τους συνέδρους.  
 
Δεν θα διατίθεται  έντυπο  υλικό όπως πρόγραμμα , φυλλάδια, μπλόκ στυλό, 
συνεδριακή τσάντα. 
 
Παρακαλούμε να επιλέξετε τον τρόπο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην 
Διημερίδα  

 
 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ  ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

 

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ  ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΕ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 

 
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

Συναινώ στην χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από  
την διοργανώτρια εταιρεία της Διημερίδας για τους σκοπούς της Διημερίδας,    
στατιστικούς, επιστημονικούς ή άλλους. 
 

Παρακαλούμε σημειώστε τον τρόπο που ενημερωθήκατε για την Διημερίδα:  
 
Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 
 
Newsletter 
 
Μέσω συναδέλφων 
 
Άλλο 
 

 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __/__/__             ΥΠΟΓΡΑΦΗ:_____________________________ 
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