
 

                      Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
 Γριβαίων 6 Αθήνα 10680 

e-mail: eef.athens@gmail.com,   
Τηλέφωνο: 2103635701 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Ερέτρια 19-22 Μαρτίου 2020 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φυσικής με θέμα:  
 

«Η ΦΥΣΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΑ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ανακαλύψεις - επιτεύγματα - προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα 
 

 
 
 
 
Η ΕΕΦ θα προσπαθήσει να διευκολύνει την παρουσία σε αυτό το συνέδριο όσο το δυνατόν 
περισσότερων φοιτητών επειδή:  

Θέλουμε εδώ, στην  Ερέτρια, να καταθέσετε την πρώτη σας εργασία. 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ευκαιρίες σπουδών και υποτροφιών. 

Θέλουμε να γνωρίσετε από κοντά σημαντικούς επιστήμονες. 



 

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να ακούσουμε τη γνώμη σας για τη Φυσική, τα πανεπιστήμιά 
μας, γιατί εσείς είστε το μέλλον της ΕΕΦ 

Θέλουμε να γνωριστείτε μεταξύ σας, με φοιτητές από όλη την Ελλάδα. 

Η ΕΕΦ για τη μετακίνησή σας έχει μισθώσει λεωφορεία τα οποία θα αναχωρήσουν από Αθήνα 
την Πέμπτη 19 Μαρτίου και θα επιστρέψουν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020. 
 

• Κόστος μετακίνησης 20, ευρώ με επιστροφή. 
 

• Επιπλέον εξασφαλίσαμε για εσάς εγγραφή στο συνέδριο- διαμονή-διατροφή  
σε τρίκλινα δωμάτια για 3 βράδια με 100 ευρώ. 

 
• Η εγγραφή στο συνέδριο για όλους τους φοιτητές που δεν επιθυμούν  

διαμονή και μεταφορά παραμένει στα 20 ευρώ.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφή στο συνέδριο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο του Συνεδρίου:  www.eef18.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ www.eef.gr. 
 
Μπορείτε να καταθέσετε στον ακόλουθο λογαριασμό της Ε.Ε.Φ τα χρήματα για τη μεταφορά, 
τη διαμονή σας και την εγγραφή σας στο συνέδριο. 

Τράπεζα:  Eurobank 

Αριθμός Λογαριασμού:  0026.0327.40. 0200253706 

IBAN:  GR2402603270000400200253706 

Δικαιούχος Λογαριασμού:  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται στην αιτιολογία 

οπωσδήποτε ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 111.(ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 

Κατόπιν θα μας στείλετε το καταθετήριο σας ηλεκτρονικά σ'αυτό το e-
mail:   eef.athens@gmail.com  με πλήρη στοιχεία. 
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Πληροφορίες: Χρήστος Παπαγεωργίου 6944157992, 2103635701, chrispap86@gmail.com 
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