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     Αθήνα, 2-3-2023 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2023 
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. της Π.Ε.Β., κατόπιν πλήθους αιτημάτων από συναδέλφους και 

εκτιμώντας την μεγάλη ανταπόκριση των μελών της Ένωσης, αποφάσισε να παρατείνει την 

δυνατότητα καταβολής μειωμένης συνδρομής για το 2023 έως τη Κυριακή 19 Μαρτίου 2023. 

 

Πιο συγκεκριμένα έως 19/3/2023 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),.  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει πλέον με δύο τρόπους:  

Α .Εξόφληση μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας  

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα, μπορείτε να 

το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΒ αφού πρώτα δημιουργήσετε λογαριασμό στην 

ιστοσελίδα της ΠΕΒ από ΕΔΩ. Στη συνέχεια σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να επιλέξετε την 

συνδρομή που σας αντιστοιχεί.  

 

Β. Κατάθεση σε τράπεζα μέσω e-banking στα παρακάτω στοιχεία:  

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός Λογ. : 0067 4911 3614 229 

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229 

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων 

Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε μην παραλείψετε στην κατάθεση της τράπεζας να 

αναφέρονται το ονοματεπώνυμο καταθέτη καθώς και η αιτιολογία κατάθεσης. 
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Τονίζουμε ότι μετά τις 19/3/2023 τόσο η ετήσια συνδρομή όσο και η ανανέωση της για τα τακτικά 

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

✓ Ετήσια συνδρομή 2023 : 30 ευρώ 

✓ Εγγραφή και ετήσια συνδρομή 2023: 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). 

 

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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