
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2020 

 

Αθήνα, 31-01-2020 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επικοινωνούμε για  να σας ενημερώσουμε σχετικά 

με το εκσυγχρονιστικό βήμα της νέας δυνατότητας ηλεκτρονικής online πληρωμής της 

ετήσιας συνδρομής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας προς 

διευκόλυνσή σας. 

Παράλληλα  σας παρακαλούμε να  φροντίσετε  την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας 

το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 28 Φεβρουαρίου 2020. 

 

Ευελπιστούμε ότι, θα συμμεριστείτε την ανάγκη να στηρίξετε την πληθώρα των δράσεων 

που προγραμματίστηκαν για το 2020 : 

• Workshop με εταίρους και υποστηρικτές 27/2/2020  

• Συμμετοχή στο International Conference of Pharmaceutical Medicine ,ICPM 2020 

25-26/3/2020  

• Medical Affairs Field Leadership-MSL Day 2/4/2020 

• Ημερίδα Φαρμακοεπαγρύπνησης7/5/2020 

• Διημερίδα Κλινικής Έρευνας 16-17/6/2020 

για να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες, που οι δράσεις αυτές προσπορίζουν στα μέλη της 

ΕΛ.Ε.Φ.Ι.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, τα τακτοποιημένα μέλη έχουν : 

• Δωρεάν Συμμετοχή στην Κοπή  Πρωτοχρονιάτικης πίτας  

• Δωρεάν Συμμετοχή σε μία από τις επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και μειωμένο 

κόστος εγγραφής σε επιπλέον εκδηλώσεις πέραν της αυτής 

• Δωρεάν Πρόσβαση στο επιστημονικό περιοδικό «Αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας 

Φαρμακευτικής Ιατρικής»,  

• Δωρεάν Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα μας 

καθώς και  

• Δυνατότητα προνομιακής τιμής  συμμετοχής στο διεθνές πρόγραμμα 

πιστοποίησης στην εξειδίκευση στην Φαρμακευτική Ιατρική σε συνεργασία με την 

IFAPP Academy & King’s College London. 

 

Η δέσμευση της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για τον ετήσιο προγραμματισμό και υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων για τα μέλη της προϋποθέτει την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.  

 

Για την επιδίωξη αυτών των στόχων στηριζόμαστε στο βασικό έσοδο των εισφορών των 

μελών μας και σας παρακαλούμε να  σταθείτε συνεπείς  με την καταβολή της ετήσιας 

συνδρομής του 2018 με το προβλεπόμενο ποσό των €30 μέσω της  νέας δυνατότητας 



 

ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα  online payment της ιστοσελίδας 

www.elefi.gr  έως τις 28-02-2020 για την έγκαιρη ανανέωση της ιδιότητας του μέλους. 

 

Οι ατομικές συνδρομές αποτελούν βάσει καταστατικού βασική υποχρέωση των μελών για 

τη διασφάλιση της λειτουργίας και δημιουργικότητας της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για την προσφορά 

έργου στα μέλη της.  

 

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής έως 28-02-2020, θα λάβετε υπενθυμητική 

ειδοποίηση. 

 

Με την πεποίθηση ότι, θα θελήσετε να ανανεώσετε έγκαιρα τη συνδρομή σας, σας 

καλούμε να παρακολουθείτε ενεργά & τακτικά τις εκδηλώσεις, δράσεις και ανακοινώσεις 

στο site www.elefi.gr .   

 

Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη και εμπιστοσύνη σας. 

 

 

Η Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας                               Η Ταμίας 

Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου     Άντζελα Βερναδάκη                        Veronique Schaaf          
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