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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 
 

Η παρακολούθηση με φυσική παρουσία για 
ειδικευμένους, ειδικευόμενους και νοσηλευτές 
περιλαμβάνει: 
✓ Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

✓ Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο 

✓ Συνεδριακό Υλικό 

✓ Διαλείμματα καφέ – Ελαφρύ γεύμα 
✓ Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Η παρακολούθηση με φυσική παρουσία για 
Προπτυχιακούς- Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
περιλαμβάνει: 

✓ Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος  

✓ Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο 

✓ Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
Σημείωση: οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν την 
φοιτητική τους ταυτότητα στη Γραμματεία του συνεδρίου 

κατά την άφιξή τους. 
 

Η διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει: 
✓ Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος μέσω live streaming και πρόσβαση με προσωπικό 

κωδικό για τον κάθε συμμετέχοντα  
✓ Πιστοποιητικό παρακολούθησης  
✓ Πρόσβαση στο υλικό του συνεδρίου on demand  
 
 

➢ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

• Έως τις 10/7/2022: επιστροφή συνολικού ποσού εγγραφής 

• Από 11/7/2022 κι έπειτα: καμία επιστροφή 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 

(Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ) 

 Παρακολούθηση με 
Φυσική Παρουσία 

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση 

Ειδικευμένοι Ιατροί-Μέλη Π.Ε.Σ.Ε. € 223,20 € 62,00 

Ειδικευμένοι Ιατροί-μη Μέλη Π.Ε.Σ.Ε. € 248,00 € 62,00 

Ειδικευόμενοι Ιατροί € 124,00 € 62,00 

Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας/Νοσηλευτές € 49,60 € 37,20 

Φοιτητές / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν 
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ανά διανυκτέρευση) 

EPIRUS PALACE HOTEL € 130,00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
ΑΦΙΞΗ (CHECK IN: 23/9/2022) - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (CHECK OUT: 25/9/2022) 
 Σημειώσεις: 

✓ Η εξασφάλιση διαμονής στο συνεδριακό ξενοδοχείο γίνεται με σειρά προτεραιότητας στα 
αιτήματα. 

✓ Προτεραιότητα δίνεται στις εταιρείες που συμμετέχουν ως χορηγοί του συνεδρίου. 
✓ Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κρατήσεις στο συνεδριακό ξενοδοχείο θα υπάρξει 

πρόταση για διαμονή σε δορυφορικό ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση. 
✓ Το κόστος διαμονής αφορά αυστηρά διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση. 

 
Τέλος Διανυκτέρευσης: 4€ για 5* και 3€ για 4* ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, επιβάλλεται 
από το Ελληνικό Δημόσιο από 01/01/2018. Ο διαμένων καταβάλει το τέλος διανυκτέρευσης 
απευθείας στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου. Τιμολογείται ξεχωριστά και εξοφλείται στο 
ξενοδοχείο από τον διαμένοντα. 

 

Για κρατήσεις παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου 

MYRTALY CONGRESS IKE  (Ε: info@myrtalycongress.gr) 

 

➢ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

• Έως τις 10/7/2022: χωρίς ακυρωτικά. 

• Από τις 11/7/2022 έως τις 10/8/2022: παρακρατείτε το 50% του συνολικού 
κόστους. 

• Από 10/8/2022 κι έπειτα: ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές 
 
 

➢ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Προκαταβολή 50% του συνόλου των κρατήσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 
επιβεβαίωσης της κράτησης. Εξόφληση του συνόλου των κρατήσεων με την παραλαβή 
του παραστατικού. 
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