
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 01/02/2020 

 
Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του ISPA 2020 θέλοντας να διευκολύνει τη συμμετοχή κατοίκων της Κύπρου στο 

συνέδριο έχει αποφασίσει τα πιο κάτω: 

1. Τα ταμιακώς ενημερωμένα (για το 2020) μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ), συνδιοργανωτή 

του συνεδρίου, μπορούν να επωφεληθούν από τα ίδια μειωμένα τέλη που ισχύουν για τα μέλη του ISPA. 

Ισχύει μόνο για εγγραφή με το πακέτο «Full Registration»  

 

2. Προσφορά ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στην πιο οικονομική τιμή των 195 Ευρώ,  ειδικά για κατοίκους 

Κύπρου. Η εγγραφή αυτή αφορά στην παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου για μία ημέρα εκ των 

τριών που είναι η συνολική διάρκεια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν και να προδηλώσουν τη 

μέρα που οι ίδιοι επιθυμούν. 

 

Σημείωση 1:  Στο ημερήσιο πακέτο εγγραφής συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συμμετεχόντων (Conference 

Materials with Printed Program and Delegate bag) καθώς επίσης, και για τη μέρα ισχύς του πακέτου, την 

παρακολούθηση όλων των εργασιών του επιστημονικού μέρους του προγράμματος,  τα διαλείμματα για 

καφέ, το μεσημεριανό, ευκαιρίες για δικτύωση και, σε περίπτωση που επιλεγεί η τρίτη και τελευταία μέρα 

του συνεδρίου, την τελετή ολοκλήρωσης των εργασιών του συνεδρίου (closing ceremony).   

 

Σημείωση 2:  Οι κάτοχοι του πακέτου ημερήσιας εγγραφής έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέξουν, με 

επιπρόσθετο κόστος, να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια Pre-Conference Workshops, που θα γίνουν την 

Τρίτη 13 Ιουλίου 2020, καθώς και να συμμετάσχουν στο αποχαιρετιστήριο δείπνο/πάρτι του συνεδρίου, 

που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.   

 

3. Οι Φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από την εγγραφή στο συνέδριο με το σημαντικά μειωμένου 

κόστους «Student Packet» 

 

4. Προσφορά 30 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (40 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ στο συνέδριο. Οι 

εκπτώσεις αφορούν ταμιακώς  ενημερωμένα (για το 2020)  μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου 

(ΣΨΚ),  συνδιοργανωτή του συνεδρίου, που είναι απαραίτητα και Εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ψυχολόγοι στο 

μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η έκπτωση ισχύει μόνο για πακέτα «Full Registration» και «Day 

Registration», αλλά όχι για το Student Packet που προσφέρεται ήδη σε σημαντικά μειωμένη τιμή. 

 

5. Εργαζόμενοι στους πιο κάτω τρεις οργανισμούς-χορηγούς του ISPA 2020 που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν το συνέδριο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία τους για να διερευνήσουν 

την πιθανότητα  διεκδίκησης των δωρεάν εγγραφών που παραχωρήθηκαν από την Τοπική Επιτροπή στα 

πακέτα χορηγίας.  

                               

 

Οι εγγραφές για το συνέδριο γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://ispa2020.org/registration/ 

Για περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://ispa2020.org/  Email: info@ispa2020.org 
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