
 

 

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 



 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας της Ελληνικής  Ρινολογικής Εταιρείας και Πλαστικής 
Χειρουργικής Προσώπου θα έχει διαφορετικά στοιχεία από τα προηγούμενα. 
 
Στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Εταιρίας γίναμε όλοι κοινωνοί των προβλημάτων της εταιρίας 
που είναι και απόρροια των πολλών επιστημονικών εκδηλώσεων. Αυτή η πρακτική 
πιστεύουμε ότι έχει οδηγήσει σε μειωμένη υποστήριξη των εκδηλώσεών μας και 
συνακόλουθα τις περισσότερες εταιρίες, και κύρια την Πανελλήνια, σε δυσχερή οικονομικά 
θέση. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ρινολογικής Εταιρίας σε καλές αλλά και δύσκολες εποχές 
προσπάθησαν και επέτυχαν, χωρίς συμβιβασμούς στο επιστημονικό επίπεδο, να 
εξασφαλίσουν την οικονομική της αυτάρκεια. Πιστεύουμε ότι αυτή τη λογική θα 
ακολουθήσει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από την 
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση που θα γίνει στη διάρκεια του 20ου  Πανελληνίου Συνεδρίου. 

 

Με συμφωνητικό που προσυπογράψαμε όλες οι επιστημονικές εταιρίες της ειδικότητάς μας, 
αποφασίσαμε το 2020 η Πανελλήνια να μην κάνει Σεμινάριο και το 2021 να μην κάνουν οι 
θεματικές εταιρίες αντίστοιχη εκδήλωση. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο  θα υπάρξουν στρογγυλές 
τράπεζες της Πανελλήνιας Εταιρίας και θα συμμετέχουν η Ελληνική Εταιρία ΩΡΛ Αλλεργίας, 
Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών και η Ελληνική Εταιρεία Φωνιατρικής και Διαταραχών 
Κατάποσης και η Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου. Αν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ορθολογικό τρόπο, στηρίξουμε με 
συνέπεια έστω και με την απλή συνδρομή μας την πανελλήνια και προτάξουμε το «εμείς» 
του «εγώ» σύντομα θα έχουμε ισχυρές σε όλους τους τομείς εταιρίες και υψηλού επιπέδου 
επιστημονικές εκδηλώσεις. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή τη λογική σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στηρίζοντας 
την προσπάθεια μας στο Συνέδριο που οργανώνουμε στις 9-11 Οκτωβρίου 2020 στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου.  
 

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
 

Παύλος Μαραγκουδάκης 
 

 
Πρόεδρος Ελληνικής  

Ρινολογικής Εταιρείας και 
Πλαστικής Χειρουργικής 

Προσώπου 

Ιωάννης Κωνσταντινίδης 
 

 
Πρόεδρος Ελληνικής 

Εταιρείας ΩΡΛ 
Χειρουργικής Κεφαλής και 

Τραχήλου 

Άρης Πάγκαλος 
 

 
Πρόεδρος Ελληνικής 

Εταιρίας ΩΡΛ Αλλεργίας, 
Ανοσολογίας και 
Ρογχοπαθειών 

Αλέξανδρος Δελίδης  
 

 
Πρόεδρος Ελληνικής 

Εταιρείας Φωνιατρικής 
και Διαταραχών 

Κατάποσης 

 
  



 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
   

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   
 

Πρόεδρος Παύλος Μαραγκουδάκης  
 

Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κωνσταντινίδης   
 

Γενικός Γραμματέας Ιορδάνης Κωνσταντινίδης  
 

Ειδικός Γραμματέας  Χρίστος Γεωργάλας   

Ταμίας Ευάγγελος Γιωτάκης  
 

Μέλος Ηλίας Καραπάντζος   
 
 

Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

Πρόεδρος Ιωάννης Κωνσταντινίδης  

Αντιπρόεδρος Αντώνιος Καμπέρος  

Γραμματέας Μιχαήλ Κατωτομιχελάκης  

Ειδικός Γραμματέας Ευθύμιος Κυροδήμος  

Ταμίας Ευαγγελία Κοταρά  

Μέλη Θωμάς Βλαχονάσιος 
Άρης Πάγκαλος 
Ευάγγελος Γκόλας 
Βασίλειος Λαχανάς 

 

 
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ 

Πρόεδρος Άρης Πάγκαλος  

Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Γκόλας 

Γραμματέας Ευάγγελος Πρώιμος 

Ταμίας Ευαγγελία Τσακιροπούλου 
Μέλος Δημήτριος Μπατζακάκης 

  
 

 
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

Πρόεδρος Αλέξανδρος Δελίδης 

Αντιπρόεδρος Αθανασία Πρίντζα 

Γενικός Γραμματέας Δεβόρα Κιαγιαδάκη 

Ταμίας Βαλέρια Αγγέλου 

Μέλη Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος 
Αναστασία Λιάπη 
Χαράλαμπος Γούτσικας 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
CONCO Meetings and Events  
Σωρού 35, 15125 Μαρούσι, Τ  210-6109991 

@ asoubasakou@concopco.com W www.concopco.com  
 
  

 

mailto:asoubasakou@concopco.com
http://www.concopco.com/


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

Κατηγορία Εγγραφής  Εγγραφές 
έως 30 Απριλίου 2020 

 Εγγραφές 
Από 1 Μαΐου 2020 

     

Ειδικευμένοι Ιατροί  120,00 €  150,00 € 

Μέλη  100,00 €  120,00 € 

Ειδικευόμενοι  50,00 €  70,00 € 

Φοιτητές  δωρεάν  20,00 € 
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
 

Το δικαίωμα εγγραφής των συμμετεχόντων (ειδικευμένων, μελών και ειδικευόμενων) περιλαμβάνει:  
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Συνεδριακό υλικό 
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης 

 

Το δικαίωμα εγγραφής των φοιτητών περιλαμβάνει: 
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης 

* Για την επιβεβαίωση της εγγραφής φοιτητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας, 
ταυτόχρονα με την υποβολή της εγγραφής. 
 

Διαδικασία Εγγραφής 
Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration και να υποβάλετε 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 congress@concopco.com 
 

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

https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-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: 

ALPHA BANK, Αριθμός λογαριασμού: 155 00 200 200 9228 

IBAN: GR46 0140 1550 1550 0200 2009 228/ SWIFT CODE: CRBAGRAA 

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 congress@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. 

https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration
mailto:congress@concopco.com
https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration
mailto:congress@concopco.com


 

Ακυρωτική Πολιτική 
Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου CONCO Meetings 
μόνο μέσω e-mail, στο congress@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 31 Ιουλίου 2020, 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα 
παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 

• μετά την 1η 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 31 Ιουλίου 2020 θα 
γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 € ανά εγγραφή. Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά 
τη 1 Αυγούστου 2020. 
 

Μόρια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (CME CREDITS) 
Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας  θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης 
 

Ιστοσελίδα 
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου είναι www.concopco.com/rhino2020 

 

mailto:congress@concopco.com
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών 
• Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 31 Αυγούστου 2020 

• Η υποβολή των περιλήψεων είναι εφικτή μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου 
www.concopco.com/rhino2020 υπό την προϋπόθεση ότι οι υποβάλλοντες συμφωνούν με τις οδηγίες 
της υποβολής εργασιών. 

• Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις 
ακόλουθες πληροφορίες, συμπληρωμένες (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: 
 

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 31 Αυγούστου 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/rhino2020. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία 
του Συνεδρίου στο: congress@concopco.com 
 
 
 
 
 

http://www.concopco.com/rhino2020
http://www.concopco.com/rhino2020
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Προϋποθέσεις Υποβολής 
Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος 
συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον ενός (1) 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 31 Αυγούστου 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 10 Σεπτεμβρίου 2020 για τα 
αποτελέσματα της κρίσης και τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (προφορική ή αναρτημένη 
ανακοίνωση). 
 
Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου (τίτλος, συγγραφείς & 
Ίδρυμα/ νοσοκομείο). 
  



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Ημερομηνίες 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως 11 Οκτωβρίου 2020, στην Αθήνα στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου. 
 

Χώρος Διεξαγωγής 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 
 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι ένα εκπαιδευτικό κοινωφελές ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 
1956, σύμφωνα με την επιθυμία του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη, ο οποίος με την διαθήκη του 
διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για τη σύσταση και λειτουργία του ιδρύματος. 
 
Το πλήρως ανακαινισμένο, υψηλών προδιαγραφών, συνεδριακό κέντρο του ιδρύματος, υπηρετεί την 
επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση για περισσότερα από 60 χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν 
φιλοξενηθεί 1.300 και πλέον ελληνικά και διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις. 
 
Οι συνεδριακοί χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι ενταγμένοι σε ένα κτίριο-ορόσημο, που 
σηματοδοτεί την περιοχή του Παλαιού Φάληρου, επί της Λεωφόρου Συγγρού, λίγα μόνο λεπτά από 
το κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε 
ανθρώπους με κινητική αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. 
 
 

Τουριστικές Υπηρεσίες 
 
Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει επίσης οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία όπως: 
 
• έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 
• μεταφορές από αεροδρόμιο/ξενοδοχείο και αντίστροφα 

  



 

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 https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-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: 
ALPHA BANK  
Αριθμός λογαριασμού: 155 00 200 200 9228, IBAN: GR46 0140 1550 1550 0200 2009 228 
SWIFT CODE: CRBAGRAA, 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 congress@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 congress@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 31 Ιουλίου 2020, 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα 

γραμματειακής υποστήριξης 

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

 

Κατηγορία Εγγραφής 

 
Εγγραφές 

έως 30 Απριλίου 2020 

 Εγγραφές 
από 1 Μαΐου 2020 

  

Ειδικευμένοι Ιατροί  120,00 €    150,00 €   

Μέλη  100,00 €    120,00 €   

Ειδικευόμενοι  50,00 €    70,00 €   

Φοιτητές  δωρεάν    20,00 €   

https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration
mailto:congress@concopco.com
mailto:congress@concopco.com
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