
 

 
 

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα και τη στείλετε υπογεγραμμένη στην Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών: 
E-mail: conferences@biomaterials.org.gr, URL: http://www.biomaterials.org.gr 

 

Για Ομαδικές εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της εκδήλωσης: 

  PCO CONVIN Α.Ε., Κώστα Βάρναλη 29,15233 Χαλάνδρι, Τηλ +30 (210) 6833600 (εσωτ.: 23), 

Fax +30 (210) 6847700, E-mail: conferences@biomaterials.org.gr, URL: http://www.pco-convin.gr 

  

 
 

Υποχρεωτικά στοιχεία@ 

Τίτλος:    Καθηγητής □      Δρ. □     Κύριος □          Κυρία □   

Επώνυμο _____________________________________ Όνομα _____________________________________________ 
Ειδικότητα ____________________________________ Ίδρυμα /Νοσοκομείο/Εταιρεία ___________________________   
Διεύθυνση ____________________________________ Τ.Κ. _______________________________________________  
Πόλη ________________________________________ Χώρα ______________________________________________ 

Τηλέφωνο ____________________________________ Fax ________________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Κατηγορία 
 

έως 09 Οκτωβρίου 2015 
 

από 10 Οκτωβρίου 2015 & on-site 

Μέλη Ελληνικής Εταιρείας 

Βιοϋλικών* 
Δωρεάν* Δωρεάν* 

Μη μέλη 80 € 120 € 

Φοιτητές** 40 € 60 € 
 

 ο δικαίωμα εγγραφ ς για τους συμμετέχοντες περι αμβάνει  
 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
 Φάκελο με το υλικό της εκδήλωσης 
  υμμετο ή στα διαλείμματα καφέ   στα γεύματα  άσει προγράμματος 
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

 

*    α μέ η θα πρέπει να έχουν π ηρώσει τη συνδρομ  τους για το 2015. 
** Οι φοιτητές θα πρέπει, κατά την εγγραφ  τους, να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικ ς τους ταυτότητας. 
 

 

 
 Καμία επιστροφή  ρημάτων δεν είναι εφικτή. 

   

 
 

Με κατάθεση στην Τράπεζα ALPHA BANK:   
 

  Αριθμός Λογαριασμού  438 00 200 200 2990 

  IBAN: GR 22 0140 4380 4380 0200 2002 990 
    Δικαιούχος      ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ   
 

 ε περίπτωση κατάθεσης μέσω άλλης τράπεζας, θα υπάρξει πρόσθετη  ρέωση 3€, η οποία  αρύνει τον εντολέα. 
 

 το καταθετήριο μην παραλείψετε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και ότι η κατάθεση αφορά στην 
«10η Επετειακ  Εκδ  ωση της Ε  ηνικ ς Εταιρείας Βιοϋ ικών». 

 
 
                                                                         

Υπογραφ       Ημερομηνία 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   
 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ   

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3. ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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