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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ Σ ΑΥΤΟ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώντας δεδομένο ότι οι Έλληνες δεν είμαστε 

εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική οργάνωση της Γραμματείας την οποία 

χρησιμοποιεί η ΕΑΒΡ  για τα Συνέδριά της, σκεφτήκαμε να σας  κάνουμε μια 

«μικρή ξενάγηση» στον ιστότοπο www.congress.eabp.org του Συνεδρίου μας: 

 

Για την εγγραφή σας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει την 

ελληνική εφαρμογή του ιστοτόπου. 

Εφόσον είστε πλέον στην ελληνική έκδοση παρακαλούμε να επιλέξετε την 

ενότητα ΕΓΓΡΑΦΕΣ.  

Προτού επιλέξετε να «Εγγραφείτε τώρα!» παρακαλούμε να διαβάσετε 

προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στην σελίδα αυτή σχετικά με: το 

κόστος εγγραφής στο Συνέδριο, στα Προσυνεδριακά εργαστήρια και τις 

Προαιρετικές Δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα παράλληλα με το Συνέδριο. 

 

Εμείς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας  θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε 

και εδώ όσο το δυνατό πιο πληρέστερες πληροφορίες: 

 

Α) Κόστος Εγγραφής στο Συνέδριο 

Το κόστος αυτό αφορά το τετραήμερο 13-16 Οκτωβρίου 2016 και περιλαμβάνει 

την παρακολούθηση όλων των ομιλιών, των τριών (3) συμποσίων, καθώς και 

των εργαστηρίων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. 

Επίσης, αφορά τη συμμετοχή σας στο Cocktail του Συνεδρίου και δωρεάν 2 

γεύματα και όλα τα διαλλείματα καφέ για τις 4 αυτές μέρες. 

 

Υπάρχουν τέσσερις περίοδοι εγγραφής στην πορεία των οποίων οι τιμές 

εγγραφής κλιμακώνονται αυξητικά όσο πλησιάζουμε τις ημέρες διεξαγωγής του 

Συνεδρίου. 

Σε κάθε περίοδο υπάρχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με το αν είστε ή όχι 

μέλος της ΕΑΒΡ, ενώ υπάρχουν ειδικές τιμές για τους φοιτητές καθώς και για τα 
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μέλη της ΕΑΒΡ που προέρχονται από χώρες χαμηλού εισοδήματος και οι οποίες 

αναγράφονται στη σχετική σελίδα. 

 

Οι τέσσερις περίοδοι εγγραφής είναι: 

7 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015 (Α’ εκπτωτική) 

1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2016    (Β’ εκπτωτική) 

1 Απριλίου – 31 Αυγούστου 2016 

1 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου 2016 

 

 

Β) Προσυνεδριακά Εργαστήρια 

Είναι ημερήσια (με εξαίρεση δύο μισής ημέρας) και θα διεξαχθούν τις δύο 

προηγούμενες  μέρες του Συνεδρίου, δηλαδή στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2016. 

Σας συστήνουμε να επιλέξετε την παρακολούθηση ενός τουλάχιστον από αυτά 

στα οποία έχουν κληθεί να παρουσιάσουν την εργασία τους εξέχοντες έλληνες 

και ξένοι Ψυχοθεραπευτές. 

Η περίοδος εγγραφής σε αυτά είναι μία: 7 Νοεμβρίου 2015 – 12 Οκτωβρίου 

2016. Το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται και εδώ  ανάλογα με το αν είστε μέλος 

ή όχι της ΕΑΒΡ, ενώ υπάρχουν κι εδώ ειδικές τιμές για τους φοιτητές. 

 

Γ) Προαιρετικές δραστηριότητες 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται εκδηλώσεις που θα γίνουν παράλληλα ή 

μετά τη λήξη του Συνεδρίου.  

Πιο αναλυτικά: 

1) Ημερήσιο εισιτήριο: Είναι διαθέσιμο σε όλους όσους επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μόνο μιας μέρας από τις τέσσερις του 

Συνεδρίου (13 – 16 Οκτωβρίου) είτε γνωρίζουν τη Σωματική 

Ψυχοθεραπεία είτε θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή μαζί της 

μέσα από αυτή τη διοργάνωση. 

2) Επιστημονικό και Ερευνητικό Συμπόσιο: Η παρακολούθησή του 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εγγραφής του Συνεδρίου. Παρόλα αυτά 

επειδή θα θέλαμε να προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το 

επιστημονικό και ερευνητικό κομμάτι του κλάδου μας και σε άλλους 

χώρους, προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να 

παρακολουθήσει ΜΟΝΟ το Επιστημονικό και Ερευνητικό Συμπόσιο.  

3) Δείπνο και Χορός: Αποτελεί πλέον θεσμό στα Συνέδρια της ΕΑΒΡ και 

πρόσκληση σε όλους τους συμμετέχοντες για γνωριμία, αλληλεπίδραση, 

διασκέδαση και χαλάρωση. 

4) Εκδρομή στο Σούνιο: Η εκδρομή αυτή θα διεξαχθεί την επομένη της λήξης 

του Συνεδρίου, 17 Οκτωβρίου 2016. Σε αυτήν έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν όσοι το επιθυμούν και θα συνδυαστεί με την αμέσως 

επόμενη προαιρετική δραστηριότητα, 
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5) Μετασυνεδριακό εργαστήριο στο Σούνιο: Στη διάρκεια της εκδρομής θα 

διεξαχθεί εργαστήριο στο Ναό της Αθηνάς από τον Πρόεδρο της 

Επιστημονικής Επιτροπής Παναγιώτη Σταμπόλη. 

 

Και πάλι βλέπετε την επιλογή «Εγγραφείτε τώρα!». 

Προτού όμως την επιλέξετε παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους «Όρους και 

Προϋποθέσεις» και την «Πολιτική Απορρήτου» που ακολουθούν και σας 

αφορούν. 

 

Και τώρα μπορείτε να επιλέξετε να «Εγγραφείτε τώρα!» 

 

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥ 

Η  σελίδα που εμφανίζεται -είναι και αυτή στα ελληνικά- αποτελεί την είσοδο 

στην ενότητα «Το Συνέδριό μου». 

Στην  ενότητα αυτή και αμέσως μετά την εγγραφή σας αποκτάτε την προσωπική 

σας σελίδα στον ιστότοπο του Συνεδρίου μέσα από την οποία μπορείτε σταδιακά 

να παρακολουθείτε τα εργαστήρια που θα αναρτώνται και να διαμορφώσετε 

βάσει του περιεχομένου τους το προσωπικό σας πρόγραμμα που θα 

παρακολουθήσετε κατά τις μέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (Σύντομα θα λάβετε 

εκτενέστερη σχετική ενημέρωση).  

 

Καλείστε, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα αυτής της ενότητας να συμπληρώσετε τα 

στοιχεία που σας ζητούνται με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

Ο κόκκινος αστερίσκος σε κάποια από τα πεδία σημαίνει ότι η συμπλήρωσή τους 

είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας.  

 

Στη συνέχεια σας ζητείται να επιλέξετε τον Τύπο Εγγραφής σας στο Συνέδριο. 

Επιλέγετε πατώντας αριστερά στον αντίστοιχο κυκλίσκο.  

 Αν είστε φοιτητής/-τρια μέλος της ΕΑΒΡ επιλέξτε τον τύπο εγγραφής 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΑΒΡ. 

 Αν είστε φοιτητής/-τρια αλλά δεν είστε μέλος της ΕΑΒΡ επιλέξτε τον τύπο 

εγγραφής ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΑΒΡ. Προκειμένου να πιστοποιήσετε την  

ιδιότητά σας είναι απαραίτητο να στείλετε ανάλογο έγγραφο από τον 

φορέα εκπαίδευσής στο  email του Συνεδρίου: congress@eabp.org 

 Αν είστε ψυχοθεραπευτής/-τρια μέλος της ΕΑΒΡ επιλέξτε τον τύπο 

εγγραφής ΜΕΛΗ ΕΑΒΡ ΧΏΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 

 Αν είστε ψυχοθεραπευτής/-τρια ή επαγγελματίας άλλου χώρου και δεν 

είστε μέλος της ΕΑΒΡ επιλέξτε τον τύπο εγγραφής ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΑΒΡ. 
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Προσοχή!!!! Επαναλαμβάνουμε ότι η επιλογή και εγγραφή στο  Επιστημονικό 

και Ερευνητικό Συμπόσιο αφορά αυτούς που θα παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ 

αυτό. 

 

Εγγραφή στα Προαιρετικά 

Οι εγγραφές στην ενότητα αυτή έχουν ανοίξει για τα: 

 Δείπνο και Χορός 

 Εκδρομή στο Σούνιο 

 Μετασυνεδριακό εργαστήριο στο Σούνιο 

Οι εγγραφές στα προσυνεδριακά θα είναι διαθέσιμες σύντομα και θα μπορείτε 

να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!  Σας παρέχεται η δυνατότητα να εγγραφείτε πρώτα στο Συνέδριο 

και αργότερα να εγγραφείτε και σε όποια προαιρετικά επιλέξετε.  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Στο σημείο αυτό έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία σας και έχετε επιλέξει τον τύπο 

εγγραφής και όσα προαιρετικά επιθυμείτε (στα τελευταία επαναλαμβάνουμε 

μπορείτε να εγγραφείτε και αργότερα). 

Για να προχωρήσετε παρακαλούμε πατήστε στην επιλογή  

«ΑΜΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ» 

 

Είστε πλέον στη δεύτερη σελίδα της ενότητας «Το Συνέδριό μου» που ονομάζεται 

CHECKOUT, δηλαδή στη σελίδα του τελικού ελέγχου. 

 

Στον πίνακα που εμφανίζεται μπορείτε να ελέγξετε όλα τα προσωπικά σας 

στοιχεία, να δείτε τις εγγραφές που κάνατε καθώς και το συνολικό κόστος αυτών. 

Η επιλογή «Παρακαλούμε διορθώστε τυχόν λάθη σας» θα  σας επιτρέψει να 

επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και να διορθώσετε ό,τι θέλετε. 

 

Όταν βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις 

πληροφορίες που ακολουθούν και αφορούν τους τρόπους με τους οποίους 

μπορείτε να πληρώσετε την εγγραφή σας προτού επιλέξετε την «Πληρωμή». 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας τους αναφέρουμε και εδώ αναλυτικά. 
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Μπορείτε να εξοφλήσετε το συνολικό ποσό της εγγραφής σας χρησιμοποιώντας 

έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

1) e-banking:  Εάν είστε χρήστης της υπηρεσίας e-banking μπορείτε να 

καταθέσετε το συνολικό ποσό της εγγραφής σας στον λογαριασμό της 

EABP. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή μέσω e-banking δεν είναι  διαθέσιμη              

μέσω του παρόντος ιστοτόπου και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε  τον ιστότοπο 

του ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού σας. 

Η μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτής οφείλεται στο ότι η έδρα των 

συνεδρίων της ΕΑΒΡ δεν είναι μόνιμη σε μία χώρα όπως απαιτείται.                  

 

2) Κατάθεση σε Ταμείο Τράπεζας: Εάν επιλέξετε την κατάθεση σε ταμείο της 

τράπεζας στην οποία τηρείτε λογαριασμό, παρακαλούμε να 

χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό της ΠΕΣΩΨ. 

 

Τα στοιχεία και των δύο τραπεζικών λογαριασμών θα τα βρείτε αφού έχετε 

συμπληρώσει τα στοιχεία σας και έχετε επιλέξει τον τύπο εγγραφής σας και τα 

προαιρετικά που θέλετε να παρακολουθήσετε.  

             

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!   

1) Τα τραπεζικά έξοδα που επιβαρύνουν την μεταφορά χρημάτων, είτε μέσω  

e-banking είτε μέσω κατάθεσης στο ταμείο τράπεζας, βαρύνουν τον 

Αποστολέα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές εγγραφής 

αλλά θα πρέπει να προστίθενται στο ποσό που μεταφέρετε. 

2)  Κατά την κατάθεσή σας παρακαλούμε να αναγράφετε στην αιτιολογία τα 

ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο και Συνδρομή Συνεδρίου. 

3) Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε την τραπεζική 

μεταφορά εντός 3 ημερών  από την στιγμή που επιλέξατε «ΠΛΗΡΩΜΗ». 

Μετά το πέρας των 3 ημερών, η εγγραφή θα ακυρωθεί.  

 

Στο σημείο αυτό, και εφόσον έχετε σημειώσει τα στοιχεία του λογαριασμού στον 

οποίο θα καταθέσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το συνολικό ποσό της 

εγγραφής σας, είστε έτοιμοι να επιλέξετε την «Πληρωμή».  
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Η τρίτη σελίδα της ενότητας «Το Συνέδριό μου» έχει ως τίτλο το ονοματεπώνυμό 

σας.  

Με την είσοδό σας σ’ αυτήν εμφανίζονται τα δύο παρακάτω μηνύματα: 

 

 Επιστρέψτε στη σελίδα «Το Συνέδριό μου» όπου μπορείτε να 

διαχειριστείτε όλα όσα σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σ’ αυτό το 

μεγάλο γεγονός. 

 Παρακαλώ ολοκληρώστε την πληρωμή σας πριν συνεχίσετε. 

 

Η δυνατότητα που σας δίνεται με το πρώτο θα είναι εφικτή αμέσως μόλις 

ολοκληρώσετε την πληρωμή σας είτε μέσω e-banking είτε μέσω κατάθεσης σε 

ταμείο τράπεζας, όπως αναφέρει το δεύτερο μήνυμα. 

 

Αμέσως μετά τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται και οι παρακάτω πληροφορίες που 

αφορούν την εγγραφή σας και που καλό θα είναι να σημειώσετε στο αρχείο σας: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ      Ημερομηνία                              Ποσό   

        20160034                     08 Δεκ 2015 02:07:35 GMT                 170.00 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση της εγγραφής σας στη λίστα 

συμμετεχόντων του Συνεδρίου.  

Αυτόματα θα σας σταλεί από το σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

δηλώσατε στην πρώτη σελίδα  μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης της  

εγγραφής σας και της δημιουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού στην 

ενότητα «Το Συνέδριό μου». 

Η κατοχύρωση της εγγραφής σας θα γίνει μόλις καταθέσετε το συνολικό ποσό 

της εγγραφής σας στον ένα από τους δύο λογαριασμούς που αναφέρονται 

παραπάνω και λάβετε μήνυμα με την απόδειξη στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να 

επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο email: congress@eabp.org 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Ολυμπία Βέλλου 
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