
 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα το δελτίο και να το αποστείλετε στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου: One to One A. E. ■ Φαξ: 210 72.54.384  

■ e-mail Εγγραφών: info@one2onesa.com  
vpapatsoni@one2onesa.com vkontonatsiou@one2onesa.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η επικοινωνία θα διεξάγεται κυρίως μέσω e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος 
 Επίσκεψη στον Εκθεσιακό χώρο 
 Συνεδριακό Υλικό 
 Πιστοποιητικό Συμμετοχής 
 Καφές στη διάρκεια των διαλλειμάτων του Συνεδρίου 
 Ελαφρύ Γεύμα 

 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. 
 

Ι Ι .  ΕΓΓΡΑΦΗ                                         (συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α.)  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Ιατροί /Δικηγόροι/ Ασφαλιστές 100,00 € 

Ι .  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΣΥΝΕΔΡΟΥ  

Επώνυμο: 
 

Όνομα: 

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:              
 

Πόλη: 
 

Τ.Κ: 
 

e-mail*: 

Τηλ: 
 

Fax: 

Κινητό Τηλ: 

Ειδικευόμενοι Ιατροι-Ασκούμενοι Δικηγόροι 50,00€ 

Φοιτητές 5,00 € 



ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
* Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 
 Μέσω τραπέζης: 

EUROBANK 
Αριθμ. Λογ/μου: 0026 0027 3102 0139 1865 
Εις διαταγήν: ONE TO ONE A.E. 
IBAN No: GR17 0260 0270 0003 1020 1391 865 
SWIFT CODE: ERBKGRAA 

 
 Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, συμπληρώνοντας ανάλογα τα παρακάτω στοιχεία: 

VISA         MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS  
 

Όνομα κατόχου  
Αριθμός κάρτας  
Ημερομηνία Λήξης  
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα 3 
τελευαταία νούμερα από τον 
αριθμό στο πίσω μέρος της 
κάρτας (C.V.V) 

 

Συνολικό ποσό πληρωμής  
Για την συμμετοχή του-της   

 
Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το παρόν Δελτίο Εγγραφής Συνέδρου, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο Συνέδριο. Σε καμία περίπτωση 
δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή / και κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε 
επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού 
δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ONE TO ONE A.E., για την αποστολή 
ενημερωτικού υλικού (newsletter) σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων παρεμφερούς θεματολογίας, καθώς και 
προωθητικών και διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) στα πλαίσια της διαφημιστικής στρατηγικής του. 
ΝΑΙ            ΟΧΙ  

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως τους όρους κρατήσεων και ακυρώσεων και αποδέχομαι τα παραπάνω ποσά που έχω 
δηλώσει καθώς και τη χρέωση της κάρτας μου. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        / ____________ / ________      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

Website Συνεδρίου: http://www.onetoone-congress.gr/#!dikaniki/c6nc 
■ Ε-mail Συνεδρίου: info@one2onesa.com  

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Παρακαλούμε επιλέξτε αν θέλετε να εκδοθεί:   Απόδειξη*                                                       Τιμολόγιο** 

 
  **  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία: 

Όνομα προσώπου /Επωνυμία Εταιρείας  

 

Επάγγελμα / Τομέας δραστηριοποίησης   

Διεύθυνση  

Πόλη  Τ. Κ.:  

e-mail: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. 

  


