Πληροφορίες για την Συµµετοχή και την Εγγραφή
στο 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

1.

Εγγραφή

2.

Συµµετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου

3.

Αξιολόγηση Συνεδρίου

4.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης

ΕΓΓΡΑΦΗ

Με σκοπό την διασφάλιση των καλύτερων δυνατόν συνθηκών για την
παρακολούθηση των εργασιών του 12ου Συνεδρίου, ο συνολικός αριθµός των
προβλεπόµενων και επιτρεπτών εγγραφών αντιστοιχεί στον διαθέσιµο αριθµό
θέσεων στις συνεδριακές αίθουσες του Μουσείου.
Ο µέγιστος αριθµός εγγραφών στο Συνέδριο είναι 360 συµµετοχές. Θα τηρηθεί
απόλυτη σειρά προτεραιότητας προεγγραφών και σύµφωνα µε τον αριθµό των
διαθέσιµων θέσεων, εγγραφών την ηµέρα του Συνεδρίου.
Α. Γενική είσοδος :
Προεγγραφή έως 1η Νοεµβρίου : 55 Ευρώ
Εγγραφές µετά την 1η Νοεµβρίου και την ηµέρα του Συνεδρίου : 70 ευρώ

Β. Εκπαιδευόµενοι Εταιρειών :
Προεγγραφή έως 1η Νοεµβρίου : 40 Ευρώ
Εγγραφές µετά την 1η Νοεµβρίου και την ηµέρα του Συνεδρίου : 50 Ευρώ.
Η δυνατότητα εγγραφής µειωµένου κόστους προϋποθέτει την προσκόµιση των
αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά προτίµηση σε ηλεκτρονική µορφή, αποστέλλοντάςτα στην διεύθυνση administration@psychoanalysis.gr
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Μπορεί να αποσταλεί από την Γραµµατεία των Εταιρειών των εκπαιδευόµενων
σχετική βεβαίωση µε συνολική κατάσταση των ονοµάτων των συµµετεχόντων στο
συνέδριο, εφ’ όσον έχει γίνει η τραπεζική συναλλαγή.

Γ. Φοιτητές :
Προεγγραφή έως 1η Νοεµβρίου : 25 Ευρώ
Εγγραφές µετά την 1η Νοεµβρίου και την ηµέρα του Συνεδρίου : 30 Ευρώ
Σηµείωση : Προβλέπονται έως 70 εγγραφές φοιτητικής συµµετοχής (25 ή 30) στο
Συνέδριο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την πραγµατοποίηση αυτών των
εγγραφών, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσέλθουν µε την φοιτητική τους
ταυτότητα στα γραφεία της ΕΨΕ (Μονής Πετράκη 4, τηλ. 2107214662) από12.00
έως 14.00.

ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
GR8101401940194002002000156 - Alpha Bank
GR3901715220006522144057757 Τράπεζα Πειραιώς
GR1401101390000013900334130 Εθνική Τράπεζα

Είναι απαραίτητο στα στοιχεία της κατάθεσης να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο και η
ένδειξη : 12ο Συνέδριο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά την προσέλευσή σας στον συνεδριακό χώρο, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της προεγγραφής/εγγραφής, θα παραλάβετε τον φάκελο του συνεδρίου µε το σχετικό
υλικό και την ατοµική ετικέτα ονόµατος.
Η ατοµική ετικέτα ονόµατος είναι απαραίτητη για την είσοδο στους χώρους του
Αµφιθέατρου και των Εργαστηρίων του Συνεδρίου.
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Συµµετοχή στα Εργαστήρια του Συνεδρίου : Η δήλωση συµµετοχής στα Εργαστήρια
στα οποία θα θέλατε να λάβετε µέρος (Σάββατο και Κυριακή απόγευµα) θα πρέπει να γίνει
µέσω email (στην διεύθυνση administration@psychoanalysis.gr) ή στην έναρξη του
Συνεδρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά την έγγραφη σας στο Συνέδριο θα σας δοθεί ένας αποκλειστικός κωδικός
πρόσβασης µε τον οποίο µπορείτε να συµπληρώσετε ανώνυµα το ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης των εργασιών του 11ου Συνεδρίου. Οι απόψεις σας για τις επιστηµονικές
εκδηλώσεις της ΕΨΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και θα σας παρακαλούσαµε να διαθέσετε
αυτόν τον χρόνο απαντώντας στα ερωτήµατα του ερωτηµατολόγιου.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά µετά την συµπλήρωση του
ερωτηµατολόγιου αξιολόγησης.
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