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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
Ονοματεπώνυμο: 

 

: 

Εταιρεία / Οργανισμός 

 
Τίτλος: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση 

 (incl. postal code, city, country): 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

 
Τηλέφωνο:                                                     Fax: 

E-mail:                                                             

Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου  
Επωνυμία Εταιρείας: 
 
 
 
Δ/νση: 

ΑΦΜ:                                                              Δ.Ο.Υ.: 

Κατηγορίες Εγγραφής 

▪ Μέλη του ΙΕΝΕ: 200€ + ΦΠΑ 24% (248€)                                      

▪ Μη Μέλη : 350€ + ΦΠΑ 24% (434€)                                                   

▪ Φοιτητής μέλος ΙΕΝΕ: 50€ + ΦΠΑ 24% (62€)                                                                                                              

▪ Φοιτητής μη μέλος ΙΕΝΕ: 100+ΦΠΑ 24% (124€)  

▪ Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ: 50€ + ΦΠΑ 24% (62€)              
 

 Πληρωμή Συμμετοχής μέσω: 

ALPHA BANK Αριθμός Λογαριασμού :124 00 2002 003 200 
IBAN – GR78 0140 1240 1240 0200 2003 200 

SWIFT NUMBER CRBAGRAA XXX 
*Τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικώς μετά το πέρας του Συνεδρίου  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (IENE) 
Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71 Αθήνα 

Τηλ.: +30 (210) 3628457, (210) 3640278 – Fax: +30 (210) 3646144 
e-mail: marketing@iene.gr, admin@iene.gr  
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Συμπλήρωση Δελτίου Συμμετοχής 

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου 

Συμμετοχής και η αποστολή του το αργότερο έως τις 20/11/2017 (ταχυδρομικώς, 

μέσω fax, μέσω mail) στα γραφεία του Ινστιτούτου. Το Δελτίο Συμμετοχής μπορεί 

επίσης να συμπληρωθεί και μέσω της ιστοσελίδας www.iene.gr. Δελτία τα οποία θα 

σταλούν μετά την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στη 

γραμματεία του Συνεδρίου και να εγγραφούν, εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις. 

Ομαδική Συμμετοχή 

Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί μόνο η επωνυμία του 

οργανισμού ή της εταιρείας και ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο 

Συνέδριο. Ξεχωριστά, θα πρέπει να αποσταλεί στο ΙΕΝΕ μέχρι 20/11/2017, 

κατάλογος με τα πλήρη ονόματα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Για 

συμμετοχές εταιρειών (μη μελών του ΙΕΝΕ) άνω των τριών ατόμων προσφέρεται 

έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού εγγραφής. 

Ακύρωση Συμμετοχής 

Ακυρώσεις είναι δεκτές μέχρι της 17/11/2017 με επιστροφή του συνολικού ποσού. 

Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν επιστρέφονται καθόλου 

χρήματα. 

Πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για συμμετοχή στο συνέδριο δίδονται από 

τη γραμματεία του ΙΕΝΕ στα τηλ. (210) 3628457, 3640278, 3624245 fax: (210) 

3646144, email: admin@iene.gr ή marketing@iene.gr 
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