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18 Μαρτίου 2023 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

Η εγγραφή στο σεμινάριο περιλαμβάνει: 

 την παρακολούθηση των εργασιών του σεμιναρίου  

 τη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου 

Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στα: 

 20 € για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΝΕΕ και τους 

προπτυχιακούς φοιτητές (με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας) 

 30 € για τα μη μέλη 

Η καταβολή του ποσού γίνεται στην Τράπεζα Eurobank από 01/03/2023 μέχρι 

16/03/2023 ως εξής: 

Αριθμός λογαριασμού: 0026.0474.09.0200184104 

IBAN:GR9002604740000090200184104 

Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 

Υποχρεωτική αναφορά στην αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο του 

συμμετέχοντα  

Μετά την κατάθεση του ποσού είναι απαραίτητη η αποστολή της απόδειξης 

κατάθεσης του ποσού σε ηλεκτρονική μορφή, στο email: 

eeneeinfo@gmail.com 

 

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου θα αποσταλούν 

ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες από τη Γραμματεία της ΕΕΝΕΕ. 

 

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Μητροπολιτικό Κολλέγιο/Metropolitan College 

- Campus Αθήνας, Ακαδημίας 42, T.K. 106 72, Αθήνα  

Για τον καλύτερο συντονισμό παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε την 

προεγγραφή σας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί και να την 

αποστείλετε στο email: eeneeinfo@gmail.com ή πατώντας εδώ. 

Μέχρι την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023  

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   
 

«ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ  
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» 

 

Όνομα:* 

Επώνυμο:* 

Ιδιότητα: 

Σταθερό τηλέφωνο:* 

Κινητό τηλέφωνο:* 

Email:* 

 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για την αποστολή των 

πιστοποιητικών. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας 

και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ), τηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο σύστημά της 

και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αφενός 

οι πληροφορίες αυτές είναι ασφαλείς και αφετέρου ότι χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Ημερομηνία: …… /…… / 2023 
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