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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 : 400€ + ΦΠΑ 24% (496€)                                                   

 Φοιτητήσ, μέλοσ ΙΕΝΕ: 50€ + ΦΠΑ 24% (62€)                                                                                                              

 Διδακτικό προςωπικό ΑΕΙ: 100€ + ΦΠΑ 24% (124€)               
 

 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  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΤΡΩΠΗ (IENE) 

Αλεξ. Σοφτσου 3, 106 71 Αθήνα 
Τηλ.: +30 (210) 3628457, (210) 3640278 – Fax: +30 (210) 3646144 

e-mail: marketing@iene.gr, info@iene.gr 

mailto:marketing@iene.gr
mailto:info@iene.gr


Σσμπλήρωζη Δεληίοσ Σσμμεηοτής 

Για ηημ εγγραθή ζας ζηο Σσμέδριο είμαι απαραίηηηη η ζσμπλήρωζη ηοσ Δεληίοσ 

Σσμμεηοτής και η αποζηολή ηοσ ηο αργόηερο έως ηις 20/10/2016 (ηατσδρομικώς, 

μέζω fax, μέζω mail) ζηα γραθεία ηοσ Ιμζηιηούηοσ. Το Δεληίο Σσμμεηοτής μπορεί 

επίζης μα ζσμπληρωθεί και μέζω ηης ιζηοζελίδας www.iene.gr. Δεληία ηα οποία θα 

ζηαλούμ μεηά ηημ ημερομημία ασηή, οι εμδιαθερόμεμοι θα πρέπει μα αποηαθούμ ζηη 

γραμμαηεία ηοσ Σσμεδρίοσ και μα εγγραθούμ, εθ’ όζομ σπάρτοσμ θέζεις. 

Ομαδική Σσμμεηοτή 

Σε περίπηωζη ομαδικής ζσμμεηοτής πρέπει μα ζσμπληρωθεί μόμο η επωμσμία ηοσ 

οργαμιζμού ή ηης εηαιρείας και ο αριθμός ηωμ αηόμωμ ποσ θα ζσμμεηάζτοσμ ζηο 

Σσμέδριο. Ξετωριζηά, θα πρέπει μα αποζηαλεί ζηο ΙΕΝΕ μέτρι 20/10/2016, 

καηάλογος με ηα πλήρη ομόμαηα ηωμ αηόμωμ ποσ θα ζσμμεηάζτοσμ ζηο ζσμέδριο. Για 

ζσμμεηοτές εηαιρειώμ (μη μελώμ ηοσ ΙΕΝΕ) άμω ηωμ ηριώμ αηόμωμ προζθέρεηαι 

έκπηωζη 15% επί ηοσ ζσμολικού ποζού εγγραθής. 

Ακύρωζη Σσμμεηοτής 

Ακσρώζεις είμαι δεκηές μέτρι ηης 17/10/2015 με επιζηροθή ηοσ ζσμολικού ποζού. 

Σε περίπηωζη ακύρωζης μεηά ηημ αμωηέρω ημερομημία δεμ επιζηρέθομηαι καθόλοσ 

τρήμαηα. 

Πληροθορίες 

Περιζζόηερες πληροθορίες ή διεσκριμίζεις για ζσμμεηοτή ζηο ζσμέδριο δίδομηαι από 

ηη γραμμαηεία ηοσ ΙΕΝΕ ζηα ηηλ. (210) 3628457, 3640278, 3624245 fax: (210) 

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