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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Αποτελεί πραγματική Τιμή για μένα να σας προσκαλέσω στην κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της 
Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, που θα πραγματοποιηθεί 
από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου 2020, στην Αθήνα. Ένα συνέδριο που πέτυχε να γίνει θεσμός στην 
πορεία των ετών, για όλους τους Εντατικολόγους και νοσηλευτές των κλινικών Εντατικής της χώρας μας 
και όχι μόνο! Φιλοδοξούμε από αυτή τη χρονιά, να γίνει το συνέδριο όλης της ιατρονοσηλευτικής 
κοινότητας που ασχολείται στον στίβο του βαρέως πάσχοντα συνανθρώπου μας, παρότι από 
διαφορετικούς προμαχώνες, όπως της επείγουσας ιατρικής, των διακομιδών, των λοιμώξεων, των 
μαζικών απωλειών υγείας, της σύγχρονης απεικόνισης αλλά και της φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης μετά τον δύσκολο αγώνα στον χώρο της Εντατικής. 
 
Η χώρα μας μόλις βγαίνει από την δίνη μίας πανδημίας και είναι ευτυχής που μετρά τόσες λίγες πληγές 
σε σχέση με άλλα κράτη. Όμως σε αυτή την δυστυχή συγκυρία για όλο τον κόσμο, μας δίδεται η πλέον 
κατάλληλη στιγμή για την διοργάνωση της δικής μας επιστημονικής συνάντησης. Μίας συνάντησης που 
δεν θα είναι μόνο δική μας, αλλά όλων εκείνων των επιστημόνων, ιατρών και νοσηλευτών, που όλοι 
μαζί συναντηθήκαμε πριν μερικούς μήνες, στην πανδημία covid 19, γύρω από το πεδίο μάχης των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Στον απόηχο αυτής της μάχης έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι 
μαζί και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας στις σύγχρονες απειλές της 
υγείας, να διαπιστώσουμε ατέλειες στον σχεδιασμό αντιμετώπισης παρόμοιων απειλών και να 
οπλιστούμε με την απαραίτητη γνώση για καλύτερο σχεδιασμό και μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. 
 
Διακεκριμένοι συνάδελφοι από την χώρα μας αλλά και το εξωτερικό εάν τα καταφέρουν, θα μας 
εφοδιάσουν με τα νεώτερα δεδομένα και την εμπειρία τους σε θέματα της Εντατικής που διαρκώς μας 
απασχολούν, όπως τις ιδανικές συνθήκες μηχανικού αερισμού, την βέλτιστη αιμοδυναμική 
παρακολούθηση, την αντιμετώπιση της σηπτικής καταπληξίας, το τραύμα ως νόσο της σύγχρονης 
κοινωνίας, τις μεταμοσχεύσεις, τον περιορισμό των λοιμώξεων. 
 
Η νέα γενιά των Εντατικολόγων θα έχει την ευκαιρία από βήματος να μοιραστεί μαζί μας το απόσταγμα 
της διεθνούς βιβλιογραφίας από την προσωπική τους αναζήτηση σε όλο το φάσμα της επιστήμης μας. 
 
Μία σειρά προσυνεδριακών φροντιστηρίων θα καλύψει κάθε κλινικό ενδιαφέρον, ιατρών και 
νοσηλευτών, με την εκπαιδευτική σύζευξη θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Επιλεγμένα δορυφορικά 
σεμινάρια αλλά και πρωινές συναντήσεις με κάποιους από τους πλέον καταξιωμένους Εντατικολόγους, 
μία φετινή καινοτομία του προγράμματος, θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον όλων μας και για όλη 
την διάρκεια του συνεδρίου μας. 
 
Φέτος το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας φιλοδοξεί να αποτελέσει 
το συνέδριο όλων των Ελλήνων που έδωσαν την μάχη της πρόσφατης Πανδημίας, μέσα και γύρω από 
τον χώρο των Μονάδων Εντατικής. Είναι ένα συνέδριο που υπόσχεται πολλά και δύναται να τα 
πραγματοποιήσει. Η επιτυχία του όλα τα χρόνια ήταν εξασφαλισμένη γιατί είχε την εγγύηση της αγάπης 
και συμμετοχής μας. Φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί θα είμαστε όλοι ενεργά εκεί. 
 
Σας περιμένω όλους. 
 
Αναστασία Κοτανίδου 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας 

  



 
 

Οργάνωση      Γραμματεία Συνεδρίου 

 
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας    CONCO Meetings and Events 
Μιχαλακοπούλου 64, 11528 Αθήνα    Σωρού 35, 15125 Μαρούσι  
Τ/F 210 7754400 http://www.icu.gr   Τ  210-6109991   @ asoubasakou@concopco.com  

W www.concopco.com  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

Κατηγορία Εγγραφής  Εγγραφές 
έως 30 Απριλίου 2020 

 Εγγραφές 
Από 1 Μαΐου 2020 

Μέλη Ε.Ε.Ε.Θ.     
 

Ειδικοί Ιατροί*  80,00 €  100,00 € 

Ειδικευόμενοι – Εξειδικευόμενοι*  30,00 €  40,00 € 
 

Μη Μέλη ΕΕΕΘ     
     

Ειδικοί Ιατροί  100,00 €  120,00 € 

Ειδικευόμενοι - Εξειδικευόμενοι  40,00 €  50,00 € 

Αγροτικοί Ιατροί  30,00 €  40,00 € 

Νοσηλευτές  30,00 €  40,00 € 

Άλλες ειδικότητες  30,00 €  40,00 € 

Φοιτητές**  δωρεάν  10,00 € 
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
 

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες, νοσηλευτές και φοιτητές περιλαμβάνει:  
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Τελικό πρόγραμμα και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης 

 

* Ισχύει για οικονομικά ενήμερα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας 
** Για την επιβεβαίωση της εγγραφής φοιτητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας, ταυτόχρονα 
με την υποβολή της εγγραφής. 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα κλινικά φροντιστήρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Εντατικής Θεραπείας, θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς και τα αντίστοιχα κόστη συμμετοχής. 
 

Διαδικασία Εγγραφής 
Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου www.concopco.com/hsicm2020 και να υποβάλλετε την εγγραφή σας on-line, 
συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία και πατώντας Υποβολή. 
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής που θα βρείτε στην τελευταία σελίδα 
του παρόντος εντύπου (ανοιχτά πεδία) και να την αποστείλετε με e-mail στη γραμματεία του Συνεδρίου 
dnikolopoulou@concopco.com.  
 

Τρόπος Πληρωμής 
1. On-line μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου 

www.concopco.com/hsicm2020/Registration πατώντας στην επιλογή Πληρωμή στο κάτω μέρος 

της σελίδας. Θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα. 

2. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: 

EUROBANK / Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0240 37 0201 5210 65 

IBAN: GR5402602400000370201521065 / SWIFT CODE: ERBKGRAA 

Δικαιούχος: CONCO MEETINGS & EVENTS 

http://www.concopco.com/hsicm2020
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Σημειώσεις 

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

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του 

καταθετηρίου στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω e-mail στο dnikolopoulou@concopco.com. 

• Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της αίτησης 

εγγραφής και του αντιγράφου πληρωμής. 

• Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη. 

• Οι φοιτητές για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους 

ταυτότητας. 

• Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης τις προκαθορισμένες ημερομηνίες για λόγους 

ανωτέρας βίας, όλα τα ποσά που έχουν κατατεθεί και οι εγγραφές θα μεταφερθούν για τις νέες 

ημερομηνίες της εκδήλωσης. 

 

Ακυρωτική Πολιτική 
Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου CONCO Meetings 
μόνο μέσω e-mail, στο dnikolopoulou@concopco.com. 
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα αποσταλούν: 

• έως 30 Απριλίου 2020, 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα 
γραμματειακής υποστήριξης 

• από 1 Μαΐου έως και 3 Αυγούστου 2020, 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα 
παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 

• μετά τις 4 Αυγούστου 2020 καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή. 

 
Αντικαταστάσεις Ονομάτων 
Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, ως και 
30 Απριλίου 2020 θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση. Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα 
γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από 1 Μαΐου έως και 3 Αυγούστου 2020 
θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 € ανά εγγραφή. Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές 
μετά τις 4 Αυγούστου 2020. 

 

Μόρια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (CME CREDITS) 
Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης 
 

Ιστοσελίδα 
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου είναι www.concopco.com/hsicm2020.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών 
 

• Προθεσμία  υποβολής περιλήψεων: 1 Σεπτεμβρίου 2020 

• Η υποβολή των περιλήψεων είναι εφικτή  μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου 
www.concopco.com/hsicm2020 , υπό την προϋπόθεση ότι οι υποβάλλοντες συμφωνούν με τις οδηγίες 
της υποβολής εργασιών. 

• Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες 
ενημερώσεις, συμπληρωμένες και χωρίς κενά (μπορείτε να κάνετε αντιγραφή – επικόλληση την 
παρακάτω λίστα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου): 
Λεπτομέρειες εργασιών 
Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:  
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλοντος :  
Τηλέφωνο επικοινωνίας υποβάλλοντος:  
Τίτλος εργασίας:  
Ίδρυμα / Νοσοκομείο:  
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή – τριας :  
Συγγραφείς:  
Προτιμητέα μέθοδος παρουσίασης (προφορική ή poster):  
Κατηγορία (Νευροχειρουργικό συνέδριο ή Συνάντηση Νοσοκόμων):  

 

Θεματολογία 
Επείγουσα Ιατρική, Προνοσοκομειακή/Ενδονοσοκομειακή 
Παιδιατρική και Νεογνολογική Εντατική Θεραπεία 
Συστήματα Υποστήριξης και Monitoring 
Εκτίμηση της Διαταραγμένης Φυσιολογίας – Διαγνωστικές τεχνικές 
Αναπνευστική Ανεπάρκεια 
Τραυματιολογικοί ασθενείς στη ΜΕΘ 
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ 
Καρδιαγγειακές διαταραχές – Shock – Καρδιο-αναπνευστική Αναζωογόνηση 
Καρδιο-θωρακο-χειρουργική και ΜΕΘ 
Νευρολογικές, Νεφρολογικές, Αιματολογικές και Γαστρεντερικές Διαταραχές στη ΜΕΘ 
Ανοσολογία, Ανοσοθεραπεία, Ανοσοπαρέμβαση 
Μεταμοσχεύσεις 
Λοιμώξεις 
Κλινική Φαρμακολογία 
Πρόληψη στη ΜΕΘ 
Απεικονιστικές μέθοδοι στη ΜΕΘ 
Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία του βαρέως πάσχοντος 
Δηλητηριάσεις 
Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής – Νοσηλεία στο σπίτι; 
Ηθικά, Νομικά, Δεοντολογικά, Οικονομικά και άλλα θέματα στη ΜΕΘ 
Βήμα Εξειδικευομένων 
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Οδηγίες Συγγραφής 
Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD (τύπος αρχείου docx), με γραμματοσειρά ARIAL, 
10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον 
ακόλουθο τρόπο:  

1. Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα) 
2. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής:  

Παπαδόπουλος Ν.1, Δημόπουλος N.3 κλπ.  

3. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:  
1 Τμήμα Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης, Λάρισα, Ελλάδα 
2 Τμήμα Ορθοπεδικής, Νοσοκομείο Παπανικολάου Γ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι  υπογραμμισμένο και σε 
έντονη μορφή  (bold) 

5. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει  την εργασία  πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων. 
6. Δύο (2) σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής: 

Σκοπός της Μελέτης 
Υλικό και Μέθοδος 
Αποτελέσματα 
Συμπεράσματα 

 
Οδηγίες υποβολής 
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους έως 1 Σεπτεμβρίου 2020 το αργότερο.  
Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  παρακαλείσθε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on 
line)  μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.concopco.com/hsicm2020  
Το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι το αρχείο που θα 
συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλούμε φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία 
του Συνεδρίου στο: dnikolopoulou@concopco.com 
 
Προϋποθέσεις Υποβολής 
Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος 
συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον δύο  (2) εκ των συγγραφέων (όχι εγγραφής φοιτητή) 

1. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις 
2. Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/ νοσοκομείο, δομή περίληψης) 
3. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής 
4. Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα 
5. Προθεσμία υποβολής έως 1 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι συγγραφείς θα 
ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 για τα 
αποτελέσματα της κρίσης και τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (προφορική ή 
αναρτημένη ανακοίνωση). 
 
Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο CD  περιλήψεων αλλά και στο τελικό πρόγραμμα του 
συνεδρίου (τίτλος, συγγραφείς & Ίδρυμα/ νοσοκομείο). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Χώρος Διεξαγωγής 
 
Ξενοδοχείο Royal Olympic 

Mετά την πλήρη ανακαίνισή που ολοκληρώθηκε το 2009, το Royal Olympic μετατράπηκε σε 
ένα ξενοδοχείο κομψά διακοσμημένο και προσεγμένο ως την τελευταία του λεπτομέρεια. Ένα 
ξενοδοχείο με ιδιαίτερη προσωπικότητα και με σεβασμό προς το περιβάλλον. 
Το Royal Olympic διαθέτει 18 πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες, η καθεμία εκ των οποίων 
διαθέτει το δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα και μοναδική διακόσμηση. Ασύρματη σύνδεση σε 
υψηλές ταχύτητες είναι διαθέσιμη σε όλο το ξενοδοχείο και παρέχεται δωρεάν. 
Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι τριών τύπων, executive, deluxe και σουίτες και είναι κομψά 
διακοσμημένα, άνετα και καλαίσθητα, με φωτεινά χρώματα. 
 

Διαμονή 
 
Κόστος διαμονής 

Μονόκλινο Δωμάτιο: 150 € ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, με πρωινό 
Στο ανωτέρω κόστος δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (4 €) που εξοφλείται επιτόπου στο ξενοδοχείο από 
τους διαμένοντες κατά το check-out. 

 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσατε για τις ανάγκες σε δωμάτια έως 31 Μαρτίου 2020. 
 
Για κρατήσεις δωματίων ή ομαδικές κρατήσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλατε e-mail στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου, στο e-mail: dnikolopoulou@concopco.com.  
 

Τουριστικές Υπηρεσίες 
 
Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει επίσης οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία όπως: 
• έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 
• μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
• μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

…........................................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

…........................................................................................................................... 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

…........................................................................................................................... 
E-MAIL 

…........................................................................................................................... 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

…........................................................................................................................... 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ …........................................................................................................................... 

Κόστος εγγραφής (παρακαλούμε επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο) 

Με την υποβολή της φόρμας δέχεστε να λαμβάνεται ειδοποιήσεις από την εταιρεία CONCO Meetings and Events. Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται ειδοποιήσεις, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.  

Τρόπος Πληρωμής 
1. On-line μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.concopco.com/hsicm2020/Registration, πατώντας στην επιλογή 

Buy Now στο κάτω μέρος της σελίδας. Θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα. 
2. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: 

EUROBANK / Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0240 37 0201 5210 65 
IBAN: GR5402602400000370201521065 / SWIFT CODE: ERBKGRAA, Δικαιούχος: CONCO MEETINGS & EVENTS 

Σημειώσεις 

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

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου 

στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω e-mail στο dnikolopoulou@concopco.com. 

• Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της αίτησης εγγραφής και του 

αντιγράφου πληρωμής. 

• Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη. 

• Οι φοιτητές για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας. 

• Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης τις προκαθορισμένες ημερομηνίες για λόγους ανωτέρας βίας, 
όλα τα ποσά που έχουν κατατεθεί και οι εγγραφές θα μεταφερθούν για τις νέες ημερομηνίες της εκδήλωσης. 

Ακυρωτική Πολιτική 
Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου CONCO Meetings μόνο μέσω e-
mail, στο dnikolopoulou@concopco.com.Για ακυρώσεις εγγραφών που θα αποσταλούν: 

• έως 29 Μαΐου 2020, 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής 
υποστήριξης 

• από 30 Μαΐου έως και 3 Αυγούστου 2020, 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα 
γραμματειακής υποστήριξης 

• μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή. 

Κατηγορία Εγγραφής 

 
Εγγραφές 

έως 30 Απριλίου 2020 

 Εγγραφές 
από 1 Μαΐου 2020 

  

Μέλη Ε.Ε.Ε.Θ.   
 

Ειδικοί Ιατροί*  80,00 €    100,00 €   

Ειδικευόμενοι – Εξειδικευόμενοι*  30,00 €    40,00 €   

Μη Μέλη ΕΕΕΘ   
 

Ειδικοί Ιατροί  100,00 €    120,00 €   

Ειδικευόμενοι - Εξειδικευόμενοι  40,00 €    50,00 €   

Αγροτικοί Ιατροί  30,00 €    40,00 €   

Νοσηλευτές  30,00 €    40,00 €   

Άλλες ειδικότητες  30,00 €    40,00 €   

Φοιτητές**  δωρεάν    10,00 €   

http://www.concopco.com/hsicm2020/Registration
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