ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α.

Τίτλος της Επιστημονικής Εκδήλωσης
Διαδικτυακός Τόπος της Εκδήλωσης (website)
Διοργανωτής
Υπεύθυνος ιατρός για την Εκδήλωση
Στοιχεία υπευθύνου για την εκδήλωση
(Αριθμός Μητρώου ιατρού –εγγραφής του στον
Ιατρικό Σύλλογο, όνομα Ιατρικού Συλλόγου,
επιστημονικός (ειδικότητα) & επαγγελματικός τίτλος,
τηλέφωνα, φαξ, e-mail)
Γραμματειακή Υποστήριξη Εκδήλωσης
Όνομα υπεύθυνου
Τόπος της Εκδήλωσης
Ημερομηνία έναρξης – λήξης
Διάρκεια εκδήλωσης

Κύρια γλώσσα της Εκδήλωσης
Ταυτόχρονη διερμηνεία στα:
Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων
Είδος ακροατηρίου
(στο οποίο απευθύνεται η Εκδήλωση)
Κύρια Ειδικότητα εκδήλωσης
Εκπαιδευτικοί Σκοποί και Στόχοι – Αναμενόμενα
Αποτελέσματα
Μέθοδοι Ενεργούς Μάθησης
Τρόποι διασφάλισης συμμετοχής
(η απλή εγγραφή του ιατρού δεν επαρκεί)

Ώρα έναρξης εκδήλωσης:
Ώρα λήξης:
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών (χωρίς διαλείμματα
καφέ, γεύματα, χαιρετισμούς, δορυφορικά συμπόσια,
κ.ά.):

Σύγκρουση Συμφερόντων Εκδήλωσης
(Εξασφάλιση ανεξαρτησίας από εμπορική επιρροή
της Εκδήλωσης)
Σύγκρουση Συμφερόντων Εκπαιδευτών
Διασφάλιση ποιότητας (Τρόποι Αξιολόγησης
εκδήλωσης εκ των εκπαιδευομένων –Feedback, π.χ.
διανομή ερωτηματολογίου αξιολόγησης)

Τραπεζικός Λογαριασμός για την κατάθεση του ποσού για τη μοριοδότηση:
ALPHA BANK (Δικαιούχος: Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου) ΙΒΑΝ: GR13 0140 1150 1150 0200 2033 120. Στο αποδεικτικό θα αναφέρεται ο τίτλος της
Επιστημονικής Εκδήλωσης και εάν είναι δυνατό, ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Επιπλέον,
θα πρέπει να αποστέλλονται τα φορολογικά σας στοιχεία (Επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ) για την
έκδοση αντίστοιχου παραστατικού.
-

Η παραλαβή των αιτήσεων, πλήρως συμπληρωμένων, για μοριοδότηση εκδηλώσεων πρέπει να γίνεται από
τον ΠΙΣ το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη της Εκδήλωσης.

Έξοδα ισχύοντα από 01/02/2016:
Αρ. Συμμετεχόντων

Τελικό ποσό

Συνολικό κόστος
Μαθημάτων

Μέχρι 250 συμμετέχοντες
251 – 500 συμμετέχοντες
501 – 1,000 συμμετέχοντες

200 €
300 €
400 €

από 501€-1.000€
από 1.001€-1.500€
από 1.501€ και άνω

1,001 – 2,000 συμμετέχοντες
2,001 – 5,000 συμμετέχοντες
Περισσότεροι
από
συμμετέχοντες

500 €
500 €
500 €

5,000

Έκπτωση επί
της τελικής
τιμής
20% έκπτωση
30% έκπτωση
50% έκπτωση

Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική εκδήλωση είναι σειρά/κύκλος μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, κλπ.,
τα οποία διεξάγονται μέσα σε συγκεκριμένη ακαδημαϊκή περίοδο, τότε θα πρέπει να καταβάλλεται το αντίστοιχο
ποσό για κάθε μάθημα/εργαστήριο ξεχωριστά. Στο σύνολο του ποσού, μπορείτε να υπολογίσετε την έκπτωση
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Π.χ. α) Για εκπαιδευτική εκδήλωση που διεξάγεται σε 3 κύκλους σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και τον κάθε
κύκλο θα τον παρακολουθήσουν μέχρι 250 συμμετέχοντες, τότε το ποσό θα διαμορφωθεί ως εξής: 200 € Χ
3κύκλους μαθημάτων = 600€ - έκπτωση 20% = 600 €- 120€ = 480€ τελικό ποσό.
β) Για εκπαιδευτική εκδήλωση που απαρτίζεται από 20 μαθήματα, τα οποία διεξάγονται 1 φορά την εβδομάδα, σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα παρακολουθήσουν μέχρι και 250 συμμετέχοντες. Τότε, το αντίστοιχο ποσό
θα διαμορφωθεί ως εξής: 200 € Χ 20 μαθήματα = 4.000 € - έκπτωση 50% = 4.000 €- 2.000 € = 2.000€ τελικό
ποσό.

