
Εγγραφή στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Focusing 
https://efa2018.weebly.com 

 
Παρακαλώ σηµειώστε πως το αντίτιµο για τη συµµετοχή στο συνέδριο και το ποσό για τη διαµονή στο ξενοδοχείο 

χρειάζεται να πληρωθούν ξεχωριστά. 
Σας παρακαλούµε, πρώτα, να κάνετε την πληρωµή για το αντίτιµο συµµετοχής στο Συνέδριο στο Ελληνικό Κέντρο Focusing, 

και, έπειτα, να κανονίσετε τα σχετικά µε τη διαµονή σας µε το Ξενοδοχείο Pappas. 
Αυτό το συνέδριο είναι ένα συνέδριο ‘µη κερδοσκοπικό’ και έχουµε προσπαθήσει να κρατήσουµε τα κόστη όσο το δυνατόν χαµηλότερα 

για να εξασφαλίσουµε πως το συνέδριο θα είναι ένα γεγονός προσιτό και συµµετοχικό. 
 

Αντίτιµο για τη συµµετοχή στο Συνέδριο 
Παρακαλούµε κάντε τη πληρωµή για την εγγραφή σας στο Συνέδριο στο Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF) 

Δείτε λεπτοµέρειες παρακάτω σε αυτή τη σελίδα 
 

Τιµές Πρώιµης Εγγραφής (πριν από 31 Ιανουαρίου) 

 

Κανονικό αντίτιµο συνεδρίου (πριν από 31 Ιανουαρίου) 200 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Για Φοιτητές ή Άνεργους (πριν από 31 Ιανουαρίου)* 140 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Μονοήµερη συµµετοχή (πριν από 31 Ιανουαρίου) 70 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 

 
Αντίτιµο Συνεδρίου, µετά τις 31 Ιανουαρίου 

 

Κανονικό αντίτιµο συνεδρίου (µετά από 31 Ιανουαρίου) 250 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Για Φοιτητές ή Άνεργους (µετά από 31 Ιανουαρίου)* 180 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Μονοήµερη συµµετοχή (µετά από 31 Ιανουαρίου) 80 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 

 
* Για Φοιτητές και Άνεργους Συµµετέχοντες απαιτείται αποδεικτικό στοιχείο σχετικά µε τις τρέχουσες σπουδές τους ή της κατάστασης ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει. 
 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε την εγγραφή σας στο συνέδριο, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF) στο focusinghellas@yahoo.com  



 

Κόστος Διαµονής 
Για να κλείσετε το δωµάτιό σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε το Ξενοδοχείο ΜΟΝΑΧΑ 

είτε µέσω e-mail (info@hotelpappas.gr) ή τηλεφωνικά. 
 

Σηµαντικό: Παρακαλούµε ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε τη ‘φόρµα επικοινωνίας’ του website του Ξενοδοχείου ούτε και το κουµπί ‘Book now!’.  
Αυτά δεν λειτουργούν (ούτε τώρα ούτε θα λειτουργήσουν αργότερα) και δεν χρειάζονται για τη διαδικασία κράτησης. 

 
Aκολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: 

Παρακαλούµε να στείλετε στο Ξενοδοχείο ένα email στο οποίο να δηλώνετε πως θα συµµετέχετε στο συνέδριο και δώστε τις παρακάτω λεπτοµέρειες: 
το/τα όνοµά/µατά σας, τον τύπο του/των δωµατίου/ων (π.χ. µονόκλινο/δίκλινο/τρίκλινο), τον αριθµό των ατόµων, 

το κόστος και για τις 4 νύχτες του συνεδρίου (όπως δίνεται παρακάτω). 
 

Στη συνέχεια το Ξενοδοχείο θα σας καθοδηγήσει στην περαιτέρω διαδικασία για την κράτηση. 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Κα. Ιουλία Γιαννακάκου 

 
(χρειάζεται να επικοινωνήσετε άµεσα µε το Ξενοδοχείο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κράτηση για λιγότερες ή περισσότερες νύχτες) 

Παρακαλούµε σηµειώστε πως το κόστος διαµονής στο Ξενοδοχείο Hotel Pappas αποτελεί ειδική προσφορά η οποία είναι πολύ ευνοϊκή και η οποία έγινε για το 
συνέδριο. Εάν επιθυµείτε να µείνετε λιγότερες από τις τέσσερις νύχτες του συνεδρίου, τότε θα ισχύσουν οι συνηθισµένες τιµές του ξενοδοχείου, 

όπως αυτές εµφανίζονται π.χ. µέσω των σχετικών websites για κρατήσεις (π.χ. Booking.com). Επίσης, επιπλέον νύχτες µπορεί να χρεωθούν µε τις κανονικές 
τιµές του ξενοδοχείου. 

Οι τιµές που δίνονται παρακάτω καλύπτουν τη διαµονή για όλες, και τις 4 νύχτες του συνεδρίου. 
Η Πρώιµη κράτηση (πριν από τις 31 Ιανουαρίου) απαιτεί πληρωµή αρχικά του 50% από το πλήρες κόστος διαµονής, 

ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να πληρωθεί στο Ξενοδοχείο κατά το check-out.  
Αργοπορηµένη κράτηση (µετά από τις 31 Ιανουαρίου) απαιτεί πληρωµή, από την αρχή, όλου του ποσού του κόστους διαµονής. 

Μονόκλινο Δωµάτιο 180 Euros το άτοµο 
Δίκλινο δωµάτιο 132 Euros το άτοµο 
Τρίκλινο δωµάτιο 120 Euros το άτοµο 

Το κόστος περιλαµβάνει τη διαµονή, πρωινό, µεσηµεριανό γεύµα και βραδινό. 
Η τιµή για τα διαλείµµατα για τσάι/καφέ είναι 16 Euros επιπλέον για όλο το συνέδριο 

(δηλ. η τιµή αυτή θα πρέπει να προστεθεί στο κόστος που αναφέρθηκε παραπάνω, και πρέπει να πληρωθεί κατά την άφιξη στο Ξενοδοχείο ή µε τον τρόπο που 
συµφωνήθηκε µε το Ξενοδοχείο). 

 
Εκείνοι που δεν µένουν στο Ξενοδοχείο αλλά επιθυµούν να συµµετέχουν στο Συνέδριο χρειάζεται να επικοινωνήσουν µε το Ξενοδοχείο σχετικά µε την πληρωµή του ποσού 

για τα διαλείµµατα για τσάι/καφέ και/ή για πρωινό, µεσηµεριανό, ή βραδινό γεύµα για όλο το συνέδριο (ή σε καθηµερινή βάση). 



Πρώιµη εγγραφή: Συµµετοχή στο Συνέδριο 200€, Λήγει τέλος Ιανουαρίου 2018 (140 € για Φοιτητές και συµµετέχοντες Άνεργους) 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ/ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ 

(τιµές σε Ευρώ) 
Τιµή δωµατίου 

για όλη την περίοδο του 
Συνεδρίου 

Καφές Αντίτιµο συµµετοχής στο 
Συνέδριο Σύνολο 

Μονόκλινο Δωµάτιο 180 16 200 396 
Δίκλινο δωµάτιο 132 16 200 348 
Τρίκλινο δωµάτιο 120 16 200 336 

 (πληρώνετε το Ξενοδοχείο) 
πλήρης διατροφή (πληρώνετε το Ξενοδοχείο) (πληρώνετε το ΕΚF)  

 
Παρακαλούµε σηµειώστε: ‘Το κόστος περιλαµβάνει διαµονή, πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό γεύµα για κάθε πλήρη ηµέρα του συνεδρίου, 

το βραδινό γεύµα για την Πέµπτη 10 Μαΐου και πρωινό και µεσηµεριανό για τη Δευτέρα 14 Μαΐου’ 
 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΙ 

(τιµές σε Ευρώ) 
Τιµή δωµατίου 

για όλη την περίοδο του 
Συνεδρίου 

Καφές Αντίτιµο συµµετοχής στο 
Συνέδριο Σύνολο 

Μονόκλινο Δωµάτιο 180 16 140 336 
Δίκλινο δωµάτιο 132 16 140 288 
Τρίκλινο δωµάτιο 120 16 140 276 

 (πληρώνετε το Ξενοδοχείο) 
πλήρης διατροφή (πληρώνετε το Ξενοδοχείο) (πληρώνετε το ΕΚF)  

 
Μονοήµερη συµµετοχή 

(αντίτιµο συµµετοχής συνεδρίου) = 70 Euros 
(Προαιρετικό: επιπλέον υπάρχει η τιµή για διαλείµµατα για τσάι/καφέ (4 €) και/ή γεύµατα) 

 
Αργοπορηµένη εγγραφή: Συµµετοχή στο Συνέδριο 250€, Μετά από τις 31 Ιανουαρίου 2018 (180 € για Φοιτητές και συµµετέχοντες Άνεργους) 
Η περίοδος πρώιµης εγγραφής λήγει στο τέλος του Ιανουαρίου 2018. Δηλ., από 1η Φεβρουαρίου 2018 και µετά, ισχύουν οι τιµές αργοπορηµένης εγγραφής. 

Σας προσκαλούµε να εκµεταλλευτείτε το πλεονέκτηµα της περιόδου πρώιµης εγγραφής. 
 

Εάν θέλετε να κάνετε μια ομαδική εγγραφή για 10 φοιτητές παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: focusinghellas@yahoo.com 
  



Εγγραφή (µονάχα το αντίτιµο συµµετοχής στο συνέδριο) 
 

Πως να εγγραφείτε 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κ. Δηµήτρη 
Πορτοκάλη, 
υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Focusing 
 
Email: focusinghellas@yahoo.com 
τηλ./fax: +30 210 6459459 

Πληροφορίες για την τραπεζική µεταφορά 

IBAN: GR4701401420142002002008629 
BIC: CRBAGRAA 
SWIFT: ALPHA BANK 
Επωνυµία Εταιρείας: HELLENIC FOCUSING CENTER P. ZAROGIANNIS AND A. 
KARALI G.P. 
 
(στα Ελληνικά: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ Ο.Ε.) 
 
Τιµές πρώιµης εγγραφής: 200 Euros (ή 140 Euros, για Φοιτητές/Άνεργους) 
(λήγει τέλος Ιανουαρίου 2018) 
 
Κανονικές τιµές: 250 Euros (ή 180 Euros, για Φοιτητές/Άνεργους) 
(από 1 Φεβρουαρίου 2018) 
 

Πολιτική Ακυρώσεων 
 

Εάν δεν µπορείτε να παρακαλουθήσετε το συνέδριο και έχετε ήδη πληρώσει το πλήρες αντίτιµο συµµετοχής στο συνέδριο, 
θα ισχύσει η ακόλουθη πολιτική ακυρώσεων. 

 
Επιλέξτε την κατάλληλη από τις ακόλουθες επιλογές: 

1. Μπορείτε να παραχωρήσετε σε κάποιον/α από τους συναδέλφους ή τους φίλους σας τη συµµετοχή στο συνέδριο στη θέση σας. 
2. Για ακύρωση έως και το τέλος του Φεβρουαρίου 2018, θα σας επιστραφεί το 75% του πλήρους αντίτιµου συµµετοχής. 
3. Για ακύρωση από 1 Μαρτίου 2018 έως και 15 Απριλίου 2018 θα σας επιστραφεί το 50% του πλήρους αντίτιµου συµµετοχής. 
4. Από 16 Απριλίου 2018 και µετά καµία επιστροφή δεν µπορεί να γίνει. 

 
Για ακυρώσεις των κρατήσεων δωµατίων του Ξενοδοχείου ισχύει η ίδια πολιτική ακυρώσεων (για το πλήρες κόστος διαµονής) όπως και για τις 

ακυρώσεις της εγγραφής στο συνέδριο. Ωστόσο, η EFA και το Ελληνικό Κέντρο Focusing δεν φέρουν ευθύνη για το Ξενοδοχείο και τις δικές του πολιτικές και 
διαδικασίες. 

 
 


