Ενημερωτικό Σημείωμα
Στόχοι Δ.Σ. περιόδου 2017-2018
Αγαπητού ςυνϊδελφοι
Θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι το νϋο Δ.Σ. τησ Π.Ε.Β. ϋθεςε ωσ πρωταρχικούσ
ςτόχουσ του για την περύοδο 01/01/2017 - 31/12/2018 και θα προςπαθόςει να
υλοποιόςει τα ακόλουθα:
1.

Τροποπούηςη του καταςτατικού με βαςικό αλλαγό τον τρόπο ψηφοφορύασ ςτισ
εκλογϋσ (ϋνταξη τησ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ)

2.

Διαμόρφωςη και ψόφιςη του Εςωτερικού Κανονιςμού (Ε.Κ.) τησ ΠΕΒ (υποχρϋωςη
βϊςη ϊρθρου 25 καταςτατικού) που θα καθορύζει επιπλϋον των οριζομϋνων ςτο
καταςτατικό τον τρόπο :
 ςύςταςησ & λειτουργύασ των Θεματικών Επιτροπών τησ Π.Ε.Β. (ϊρθρο 3 παρ.7
και ϊρθρο 23)
 ςύςταςησ & λειτουργύασ τησ Ο.Ε. του Π.Δ.Β.
 ςύςταςησ & λειτουργύασ των Ο.Ε. των ςυνεδρύων τησ Π.Ε.Β.
 ςύςταςησ & λειτουργύασ των ΟΕ. των ημερύδων τησ Π.Ε.Β.
 ςυμμετοχόσ τησ Π.Ε.Β. ωσ προςκεκλημϋνοσ ςυνδιοργανωτόσ ςτισ ημερύδεσ ϊλλων
φορϋων
 κατανομόσ εργαςιών & ανϊθεςη τομϋων ευθύνησ ςε μϋλη Δ.Σ., γραμματεύα και
μϋλη Π.Ε.Β.

3.

Αναςύςταςη και λειτουργύα των Επιτροπών, Παιδεύασ, Περιβϊλλοντοσ, Υγεύασ,
Τροφύμων με βϊςη τον Ε.Κ.

4.

Διοργϊνωςη των δύο Συνεδρύων τησ Π.Ε.Β. (4ο Η Βιολογύα ςτην Εκπαύδευςη (2017)
και 11ο Βιολογύασ (2018))

5.

Διοργϊνωςη των Πανελλόνιων Διαγωνιςμών Βιολογύασ ετών 2017 και 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβροσ 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτοσργίας: Δεστέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

6.

Οργϊνωςη τησ Εθνικόσ ςυμμετοχόσ ςτη Διεθνό Ολυμπιϊδα Βιολογύασ ετών 2017
και 2018

7.

Υποςτόριξη όλων των Ημερύδων Βιολογύασ που διοργανώνονται από Συναδϋλφουσ
Βιολόγουσ

8.

Βελτύωςη τησ επικοινωνύασ με τα μϋλη (νϋα ιςτοςελύδα)

9.

Βελτύωςη των εςόδων τησ ΠΕΒ (αύξηςη καταβολόσ ςυνδρομών)

10. Αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των μελών ςτισ δρϊςεισ τησ ΠΕΒ (Θεματικϋσ Επιτροπϋσ,
ομϊδεσ εργαςύασ, κτλ)
11. Επιμϋρουσ ςτόχοι που θα αναδειχθούν από τισ ςυνεδριϊςεισ των μελών των
Θεματικών Επιτροπών τησ Π.Ε.Β. (Παιδεύασ, Περιβϊλλοντοσ, Υγεύασ, Τροφύμων) και
την επικαιρότητα.
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