
ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

Το συνέδριο της efsli στην Αθήνα θα 

πραγματοποιηθεί το τριήμερο 9-11 

Σεπτεμβρίου. 

Ωστόσο οι ημέρες χωρίζονται ως εξής: 

 

• 9/9: Ετήσια Γενική Συνέλευση της efsli. 

 

• 10-11/9: It’s All Greek To Me: Συνέδριο 

το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να 

βρείτε στο: 

http://efsli.org/2016/programme/  

 

Στην διαφάνεια που ακολουθεί 

μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές 

του συνεδρίου οι οποίοι ποικίλλουν 

ανάλογα με: 

 

1. Αν θέλεις να παρακολουθήσεις και 

την συνέλευση και το συνέδριο ή 

μόνο το συνέδριο. 
 

2. Αν χρειάζεσαι διαμονή σε 

ξενοδοχείο και τι δωμάτιο 

χρειάζεσαι. 
 

3. Πότε θα κάνεις την εγγραφή 

ημερολογιακά και αν είσαι μέλος 

της efsli. 

http://efsli.org/2016/programme/


Τιμές ανά κατηγορία 

Ετήσια Γενική Συνέλευση (9/6)/Συνέδριο (10-11/6)  
 
 
 

  
  

                                                          ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
  
  

Επιλογές ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ 

  Μέλος efsli Μη μέλος Μέλος efsli Μη μέλος Μέλος efsli Μη μέλος 

Ετήσια συνέλευση + Συνέδριο,  μονό(3  βράδια) € 524 € 560 € 550 € 589 € 576 € 617 

Ετήσια συνέλευση + Συνέδριο, , 2πλο (3 βράδια) € 434 € 464 € 456 € 487 € 477 € 511 

ΜΟΝΟ συνέδριο, μονό (2 βράδια) € 408 € 436 € 428 € 458 € 449 € 480 

ΜΟΝΟ συνέδριο, 2πλο (2 βράδια) € 348 € 372 € 365 € 391 € 383 € 409 

ΜΟΝΟ συνέδριο, μονό(1 βράδυ) € 316 € 338 € 332 € 355 € 347 € 372 

ΜΟΝΟ συνέδριο, 2πλο (1 βράδυ) € 286 € 306 € 300 € 321 € 314 € 336 

Ετήσια συνέλευση + Συνέδριο, χωρίς ξενοδοχείο € 314 € 336 € 330 € 353 € 345 € 369 

ΜΟΝΟ συνέδριο, χωρίς ξενοδοχείο € 268 € 287 € 281 € 301 € 295 € 315 

Φοιτητικό, ΜΟΝΟ συνέδριο, 2πλο (2 βράδια) € 262 € 280 € 275 € 294 € 288 € 308 

Φοιτητικό, ΜΟΝΟ συνέδριο. € 182 € 195 € 191 € 204 € 200 € 214 



Στο παρακάτω link θα βρείτε την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε για να 

εγγραφείτε στο συνέδριο, στο τέλος της αίτησης θα πρέπει να επιλέξετε αν θα 

πληρώσετε μέσω PayPal ή με κατάθεση στην τράπεζα ή μέσω IBAN ( για τα 2 

τελευταία επιλέγετε στην αίτηση: Bank transfer).  

http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Regist

ration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-

Greece  

http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece
http://www.surveygizmo.com/s3/2504331/Registration-efsli-AGM-conference-2016-Athens-Greece


http://efsli.org/2016/registration/
http://efsli.org/2016/registration/

