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ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ 
[AGRYPNOUS COURSE BOOKING FORM] 

Για να κάνετε κράτηση θέσης σε ένα από τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μας, 
παρακαλείσθε για τη συμπλήρωση των ακόλουθων πληροφοριών. 
[To book one of our educational programmes or short courses, please provide the details requested 
below.] 

Παρακαλείσθε όπως μας υποδείξετε για ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέλετε να κάνετε κράτηση. 
[Please indicate the programme or course you would like to book.] 

Όνομα Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 
[Name of programme/course] 

Τόπος εκπαίδευσης: 
[Venue] 

Ημερομηνία Σεμιναρίου: 
[Programme/Course date] 

Πληροφορίες Χρέωσης 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για την χρέωση του προγράμματος: 
[Please provide details of the bill payer below.] 

Όνομα Χρέωσης: 
Bill Payer 

 

Διεύθυνση Χρέωσης: 
Billing Address 

 

Όνομα Επικοινωνίας: 
Contact Name 

 

E-mail Επικοινωνίας: 
Contact Email Address 

 

Παρακαλώ επέλεξε μία από τις ακόλουθες 
επιλογές: 
Please indicate one of the following options: 
 

• Τιμολόγιο 
Business Invoice 

• Απόδειξη 
Receipt 

Στοιχεία Τιμολογίου (αν εφαρμόζεται): 
Details of Business Invoice (if applicable) 
Επωνυμία επιχείρησης: 
(Title of Business) 
ΑΦΜ: 
(VAT Number) 
ΔΟΥ: 
Δνση: 
Address 
Τηλέφωνο: 
Tel. 
Αντικείμενο δραστηριότητας: 
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Στοιχεία Κράτησης Εκπαιδευομένου 

Παρακαλώ συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εκπαιδευόμενο που θα συμμετέχει 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
[Please provide details the following details for the delegate attending the programme.] 

*Υποχρεωτικά πεδία που απαιτούνται για την κράτηση θέσης. 
[*Mandatory fields required at time of booking.] 

*Όνομα Εκπαιδευομένου που θα συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: 
*Name of Delegate attending the course 

 

*Email Εκπαιδευομένου (που χρησιμοποιείται για 
επικοινωνία): 
*Delegate Email Address (preferred email for 
contact): 

 

*Διεύθυνση Κατοικίας: 
*Home Address 

 

*Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
*Personal Contact Number: 

 

Πανεπιστήμιο αποφοίτησης/φοίτησης: 
University Qualified from (optional) 

 

Έτος Αποφοίτησης : 
Year of Qualification 

 

Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤΕΕ (αν εφαρμόζεται): 
Official profession registration number (if applicable) 

 

*Όνομα και Διεύθυνση Εργασίας (για κτηνιάτρους 
και βοηθούς κτηνιάτρου): 
*Practice Name & Address 

 

Τηλέφωνο Εργασίας (προαιρετικό): 
Practice Contact Number 

 

*Παρακαλώ συμπληρώστε την ιδιότητα σας 
(Κτηνίατρος, Φοιτητής Κτηνιατρικής, Βοηθός 
Κτηνιάτρου) 
*Please indicate Role of Delegate (Vet or Vet Nurse 
or Student) 

 

 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών και να επιλέξετε την 
αναφορά που σχετίζεται με εσάς ως μέρος της κράτησής σας. 
[Please read through the following disclaimer statement below and tick the relevant statement as 
part of your booking.] 

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι είμαι Κτηνίατρος/Φοιτητής κτηνιατρικής σχολής/Βοηθός 
κτηνιάτρου, και αναγνωρίζω, ότι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ» μπορεί να 
επικοινωνήσει μαζί μου για να αιτηθεί απόδειξης για την άσκηση αυτής της 
επαγγελματικής/φοιτητικής μου ιδιότητας. 
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I certify that I am a qualified Veterinary Surgeon / Veterinary Nurse / Student of Veterinary Medicine and 
acknowledge that AGRYPNOUS may contact me to provide evidence of my qualification. 

Ή [or] 

Εκ μέρους του εκπαιδευομένου, δηλώνω υπεύθυνα ότι ο εκπαιδευόμενος είναι 
Κτηνίατρος/Φοιτητής κτηνιατρικής σχολής/Βοηθός κτηνιάτρου, και αναγνωρίζω, ότι ο 
Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ» μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευόμενο για να 
αιτηθεί απόδειξης για την άσκηση αυτής της επαγγελματικής/φοιτητικής του ιδιότητας. 
On behalf of the delegate, I confirm that this delegate is a qualified Veterinary surgeon/Veterinary Nurse / 
Student of Veterinary Medicine and acknowledge that AGRYPNOUS may contact the delegate to provide 
evidence of their qualification. 


