
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικτυακό συνέδριο, 15-17/04/2022

www.eeme.gr – 9th.conference@eeme.gr

Αγαπητή/έ συνάδελφε,
το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί 
διαδικτυακά στις 15-17 Απριλίου 2022, µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας: 
https://apps.eeme.gr/  

Για να γραφτείτε στο Συνέδριο χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα:

Α. Αν δεν είστε µέλος της Ε.Ε.Μ.Ε. 
Βήµα 1. Δηµιουργήστε λογαριασµό στην πλατφόρµα: https://apps.eeme.gr/ και 
συµπληρώστε την Αίτηση Συµµετοχής στο Συνέδριο https://apps.eeme.gr/applications/create 

- Αν επιθυµείτε  να γραφτείτε  και µέλος  στην Ε.Ε.Μ.Ε.  συµπληρώστε και  την  Αίτηση
εγγραφής  στην  Ε.Ε.Μ.Ε.  Προσοχή! Είναι  σηµαντικό  να  έχετε  ετοιµάσει  σε  µορφή
αρχείου (doc ή pdf) ένα σύντοµο βιογραφικό σας για να το επισυνάψετε στην αίτησή
σας στο σηµείο που θα σας ζητηθεί.

Βήµα 2. Πληρώστε τη συµµετοχή σας στο Συνέδριο µε κατάθεση στον λογαριασµό*: 
IBAN: GR0601102230000022348020557
Δικαιούχος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση 
(Εθνική Τράπεζα, BIC: ETHGRAA)
µε αναγραφή του επιθέτου σας και την ένδειξη: 9ο Συνέδριο (ή και Εγγραφή ΕΕΜΕ 2022)
και αποθηκεύστε ηλεκτρονικά την απόδειξη.
(βλ. τιµές: https://www.eeme.gr/conferences/9o-synedrio/eggrafi-synedron.html)
*  Εάν  πληρώσετε  ηλεκτρονικά  από  άλλη  τράπεζα,  εκτός  της  Εθνικής  Τράπεζας,  παρακαλούµε  να
προσθέσετε 4 ευρώ στο ποσό που πληρώνετε, το οποίο αντιστοιχεί στην προµήθεια που κρατάει η τράπεζα
για τη συναλλαγή, και να γράψετε στο όνοµα του αποδέκτη ολόκληρο το όνοµα της ένωσης: Ελληνική
Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (και όχι Ε.Ε.Μ.Ε.). Σας ευχαριστούµε θερµά γι' αυτό.

Βήµα 3. Συµπληρώστε τα στοιχεία της πληρωµής σας και ανεβάστε την ηλεκτρονική σας
απόδειξη στην επιλογή: Πληρωµή   https://apps.eeme.gr/transactions/create      
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Β. Αν είστε ήδη µέλος της Ε.Ε.Μ.Ε. 

Βήµα 1. Δηµιουργήστε λογαριασµό στην πλατφόρµα: https://apps.eeme.gr/ χρησιµοποιώντας 
το e-mail µε το οποίο είστε γραµµένοι στην Ε.Ε.Μ.Ε. (είναι το email στο οποίο λαµβάνετε 
το Newsletter της Ε.Ε.Μ.Ε.) και συµπληρώστε την Αίτηση Συµµετοχής στο Συνέδριο 
https://apps.eeme.gr/applications/create.

Βήµα 2. Πληρώστε τη συµµετοχή σας στο Συνέδριο µε κατάθεση στον λογαριασµό*: 
IBAN: GR0601102230000022348020557
Δικαιούχος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση 
(Εθνική Τράπεζα, BIC: ETHGRAA)
µε αναγραφή του επιθέτου σας και την ένδειξη: 9ο Συνέδριο (ή και Συνδροµή 2022)
και αποθηκεύστε ηλεκτρονικά την απόδειξη.
(βλ. τιµές: https://www.eeme.gr/conferences/9o-synedrio/eggrafi-synedron.html)
* Προσοχή: Εάν πληρώσετε ηλεκτρονικά από άλλη τράπεζα, εκτός της Εθνικής Τράπεζας, παρακαλούµε
να  προσθέσετε  4 ευρώ  στο  ποσό που  πληρώνετε,  το  οποίο αντιστοιχεί  στην προµήθεια που  κρατάει  η
τράπεζα για τη συναλλαγή, και να γράψετε στο όνοµα του αποδέκτη  ολόκληρο το όνοµα της ένωσης:
Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (και όχι Ε.Ε.Μ.Ε.). Σας ευχαριστούµε θερµά γι' αυτό.

Βήµα 3. Συµπληρώστε τα στοιχεία της πληρωµής σας και ανεβάστε την ηλεκτρονική σας
απόδειξη στην επιλογή: Πληρωµή   https://apps.eeme.gr/transactions/create      

Η συµµετοχή σας έχει ενεργοποιηθεί!

Σας περιµένουµε στο 9ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.!

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) είναι επιστηµονική µη κερδοσκοπική ένωση.
Ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη και στήριξη της µουσικής εκπαίδευσης και της
µουσικής  παιδαγωγικής  στην Ελλάδα.  Αφορά  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  µουσικής  και  υπάρχει  για  να
στηρίζει την εξέλιξη του καθενός, τόσο επιστηµονικά όσο και καλλιτεχνικά, αλλά και για να συντηρεί ένα
ενεργό δίκτυο επικοινωνίας ανάµεσα στους επαγγελµατίες της Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (βλ.
Καταστατικό της Ε.Ε.Μ.Ε.: https:/  /www.eeme.gr/eeme/stat.html  ).

Μπορείτε να µας ακολουθήσετε στο FB στο προφίλ: @Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση και
να  µας  ενηµερώνετε  για τις  δράσεις  σας  στο προφίλ:  @Φίλοι  της  Ελληνικής  Ένωσης  για τη Μουσική
Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ  )  

Πληροφορίες: 9th.conference@eeme.gr και info@eeme.gr 
www.eeme.gr 


