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Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το Δελτίο Εγγραφής με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και αποστείλετε με e-

mail προς την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου: Welcome Congress & Travel, Τηλ.: 211 2105553, e-mail 

Εγγραφών: registration@eoo.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η επικοινωνία θα διεξάγεται κυρίως μέσω e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις: 

• Προεγγραφές πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση και την αποστολή του Δελτίου Εγγραφής, μέχρι 

και τις 31 Αυγούστου 2022 προς την εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου. 

• Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2022, η εταιρεία διοργάνωσης 

του Συνεδρίου θα εξακολουθεί να δέχεται εγγραφές, με κόστος εγγραφής όπως αναφέρεται στο σχετικό 

πίνακα της προηγούμενης ενότητας  

• Η καταβολή του σχετικού ποσού συνοδεύεται απαραιτήτως από το παρόν δελτίο, το οποίο υποβάλλεται 

συμπληρωμένο, προκειμένου να μπορεί να γίνει η σχετική ταυτοποίηση των στοιχείων.  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

 Διεύθυνση: 

Πόλη: 

Email*: 

Κινητό Τηλέφωνο: 

 Τ.Κ.:  

 

 

Έτος λήψης πτυχίου:  Έτος έναρξης επαγγέλματος:  

Στοιχεία Συνέδρου 

Κόστος εγγραφής στο 40o Π.Ο.Σ. 

Προεγγραφές 

μέχρι 31/08/2022 

Εγγραφές 

από 01/09 έως 08/10/2022 

Οδοντίατροι: 

Φοιτητές / Βοηθοί οδοντιατρείου: 

☐ 100 €  

 
☐ 50 €  

 

☐ 130 €  

 
☐ 70 €  

 

A.M. Οδοντιατρικού Συλλόγου:  Οδοντιατρικός Σύλλογος:  
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• Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας ισχύος της 

αντίστοιχης περιόδου προεγγραφών.   

• Για τις κατηγορίες με μειωμένη εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού 

εγγράφου. Για τους Φοιτητές απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή του «πάσου». Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές θα λογίζονται ως και οι προπτυχιακοί φοιτητές αρκεί να αναφέρονται στις 

καταστάσεις των εργαστηρίων των Σχολών που φοιτούν. 

• Για τους Ομιλητές του ελεύθερου προγράμματος η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για να γίνει 

αποδεκτή η υποβληθείσα εργασία. 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε η πληρωμή της εγγραφής σας να γίνει με μετρητά, θα μπορείτε να καταθέσετε 

το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 

ALPHA BANK 

IBAN Nr.  GR9701403600360002320006155 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: WELCOME ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Welcome ΕΠΕ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΙΒΑΝ: GR 9001716090006609126150047 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: WELCOME ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

 

 Παρακαλούμε όπως στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συνέδρου και το 40ο 

ΠΟΣ (παράδειγμα: Γιώργος Παπαδόπουλος – 40ο ΠΟΣ). Αντίγραφο της συμπληρωμένης Φόρμας Εγγραφής 

και του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail registration@eoo.gr.  
 

Ενημερωμένη συναίνεση για την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων για καταχώρηση των Μορίων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων στην 

Πλατφόρμα Διασύνδεσης Ο.Σ.-Ε.Ο.Ο.  

 

Ενημερώθηκα ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία τηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων των 

συμμετεχόντων στο 40ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, ότι τα στοιχεία μου αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας και διατίθενται βάσει της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μέσω της Πλατφόρμας 

Διασύνδεσης ΟΣ-ΕΟΟ, για την καταχώρηση των Μ.Ε.Ε.Ο. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στη διάθεση των προσωπικών μου στοιχείων στην ΕΟΟ, τα οποία αφορούν 

αποκλειστικά για την ενημέρωση του φακέλου μου ως προς την καταχώρηση Μ.Ε.Ε.Ο., μέσω της Πλατφόρμας 

Διασύνδεσης ΟΣ-ΕΟΟ.  

ΝΑΙ   /            ΟΧΙ 

Ονοματεπώνυμο: _________________________________ 

Υπογραφή: ______________________________________ 

Ημερομηνία: _____________________________________ 

 

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, που εδρεύει στην Αθήνα (Τηλ: 2103803816) είναι ο Φορέας 

Διοργάνωσης του 40ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών 

Τρόπος Πληρωμής 
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σας δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το παρόν Δελτίο Εγγραφής Συνέδρου είναι τα απολύτως 

αναγκαία για την εγγραφή σας και τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρεία 

Διοργάνωσης/Γραμματεία του Συνεδρίου Welcome Congress & Travel που τα συλλέγει και τα  επεξεργάζεται 

σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται ή 

κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός εάν απαιτείται για τους σκοπούς της διοργάνωσης.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται έως την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου και επιπλέον για 

όσο απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας. 

Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς 

επίσης για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία και άσκηση του δικαιώματος φορητότητας. Η άσκηση των 

ως άνω δικαιωμάτων σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων μας έναντι των 

αρμοδίων αρχών.  

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr).  

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία Welcome Congress & Travel  για την 

αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων ανάλογης θεματολογίας 

καθώς και προωθητικών  ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)  δώστε τη συγκατάθεσή σας εδώ:  

 

                                                                                             ΝΑΙ /         ΟΧΙ 

 

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο mail info@welcometravel.gr   
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