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Αθήνα, 20-12-2021 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2022 – ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. της Π.Ε.Β., εκτιμώντας την μεγάλη ανταπόκριση των μελών της 

Ένωσης, παλαιών και νέων, στην τροποποίηση της οικονομικής συνδρομής που έγινε για τα 

προηγούμενα τέσσερα έτη, αποφάσισε να εφαρμόσει ανάλογη τροποποίηση και για την συνδρομή 

του 2022. 

 

Μπορείτε να :  

➢ πληρώσετε τη συνδρομή σας για το 2022,  

➢ να ανανεώσετε την συνδρομή σας, αν οφείλετε από 2 έτη και πάνω, ή/και  

➢ να εγγραφείτε στην ΠΕΒ  

με μια σημαντική έκπτωση στο αντίστοιχο κόστος, εφόσον η καταβολή της 

συνδρομής/ανανέωσης/εγγραφής γίνει μέχρι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. 

 

Πιο συγκεκριμένα από 20/12/2021 και έως 28/2/2021 θα ισχύει για όλους: 

➢ Ετήσια συνδρομή 2022 : 20 ευρώ 

➢ Εγγραφή και ετήσια συνδρομή 2022: 25 ευρώ 

➢ Ανανέωση συνδρομής (λόγω οφειλών των 2 ετών και άνω) : 40 ευρώ  

(δηλ. 20 ευρώ για όλα τα προηγούμενα χρόνια και 20 ευρώ για την ετήσια συνδρομή 2022),.  

 

Προσοχή :  

Μέχρι τις 31/12/2021 θα μπορούν να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή του 2022 με την ίδια έκπτωση 

(δηλ. 20 ευρώ) μόνο όσοι/ες είναι ήδη οικονομικά τακτοποιημένοι για το 2021. 
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Τονίζουμε ότι μετά τις 28 /2/2021 τόσο η ετήσια συνδρομή όσο και η ανανέωση της για τα τακτικά 

μέλη που οφείλουν 2 έτη και πάνω, θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα : 

✓ Ετήσια συνδρομή 2022 : 30 ευρώ 

✓ Εγγραφή και ετήσια συνδρομή 2022: 35 ευρώ 

✓ Ανανέωση συνδρομής (λόγω οφειλών των 2 ετών και άνω) : 60 ευρώ  

(δηλ 30 ευρώ για όλα τα προηγούμενα χρόνια και 30 ευρώ για την ετήσια συνδρομή του 2022). 

 

Είναι περιττό να επισημανθεί ότι πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε οικονομικά την Ένωση, 

καθώς τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μας είναι μικρή μειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στις βασικές μας υποχρεώσεις. 

 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας το συντομότερο 

δυνατό. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή γίνεται στον ακόλουθο αριθμό λογαριασμού της Π.Ε.Β. στην 

Τράπεζα Πειραιώς: 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμ. Λογ. : 0067 4911 3614 229 

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229 

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων 

 

ζητώντας να γραφεί το όνομά σας ώστε να διασταυρώνεται από τη Γραμματεία της Π.Ε.Β. 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της Π.Ε.Β. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@gmail.com και στο τηλέφωνο 2105224632, Δευτέρα έως 

Πέμπτη 17:00-20:00 (ώρες λειτουργίας γραμματείας Π.Ε.Β.). 

 

Με εκτίμηση 

Το ΔΣ της ΠΕΒ 
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