
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Τύπος Εγγραφής Κόστος Εγγραφής 
Ειδικευμένοι Ιατροί 80,00€ 

Ειδικευόμενοι Ιατροί 60,00€ 
Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας 40,00€ 

Άνεργοι Επιστήμονες (απαιτείται κάρτα ανεργίας) 20,00€ 
 

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  
 
* Για την επιβεβαίωση της εγγραφής φοιτητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας, ταυτόχρονα με την υποβολή 
της εγγραφής.  
 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου SCEP μόνο μέσω e-mail, στο  mirto.garefalaki@scep.gr  
 
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα αποσταλούν:  

• έως 31 Ιουνίου 2019, 30% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 

• από 1 Ιουλίου έως και 20 Ιουλίου 2019, 70% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής 
υποστήριξης 

• μετά τις 20 Αυγούστου 2019 καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή. 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  
Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, ως και 31 Ιουλίου 2019 θα γίνονται δεκτές 
χωρίς επιβάρυνση. Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από 1 Αυγούστου έως και 
20 Αυγούστου 2019 θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 20€ ανά εγγραφή. Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά την 20 
Αυγούστου 2019 
 
 
Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω τα τραπεζικά στοιχεία για τη πραγματοποίηση κατάθεσης του ποσού της εγγραφής σας. Εφόσον 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας, θα σας αποσταλεί το αντίστοιχο παραστατικό. Παρακαλείσθε όπως αναγράφετε στην αιτιολογία πληρωμής 
τα ακόλουθα στοιχεία: SETE 2019, Ονοματεπώνυμο και αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mirto.garefalaki@scep.gr  
 
Τράπεζα Πειραιώς 
Αριθμός Λογαριασμού: 57 5404 4249 696  
IBAN: GR38 0172 7540 0057 5404 4249 696  
BIC (SWIFT CODE): PIRBGRAA  
Διεύθυνση: Λεωφ. Κνωσσού 255-259, Ηράκλειο, Κρήτη 
Δικαιούχος: Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Εκτυπώσεις Μ.Ε.Π.Ε.  
 
Επιβεβαίωσης Εγγραφής 
Η εγγραφής σας θα επιβεβαιωθεί εφόσον λάβουμε το αποδειχτικό κατάθεσης και θα σας αποσταλεί σχετική ειδοποίηση μέσω email. 
  
Πολιτική Ακυρώσεων  
Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου μόνο μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mirto.garefalaki@scep.gr  
 
Η ολοκλήρωση της ακύρωσης της εγγραφής σας με την επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, θα 
πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου και συγκεκριμένα κατά το διάστημα 1 έως 31 Οκτωβρίου 2019 . 
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