
Άρθρο 24 του Καταστατικού
To Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο να 

καθορίζονται με λεπτομέρειες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και ο τρόπος διεξαγωγής 
των εργασιών του Συλλόγου.



Αναπόσπαστο μέλος του Εσωτερικού Κανονισμού (Ε.Κ.) αποτελούν τα οριζόμενα από τα 
αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού για τον τρόπο απόκτησης ιδιότητας μέλους της 
Π.Ε.Β. και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, τον τρόπο ανάδειξης του Δ.Σ., 
τον τρόπο συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα και τον τρόπο σύγκλισης και διενέργειας Δ.Σ. 
της Π.Ε.Β. και για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μελών του Δ.Σ.. 

Με τον Ε.Κ. που εγκρίθηκε (Πράξη 2 , 4-2-2017) καθορίζεται επιπλέον των παραπάνω, ο 
τρόπος:

1.ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  της Π.Ε.Β. (άρθρο 3 παρ.7 και 

άρθρο 23)

2.ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ο.Ε. του Π.Δ.Β.

3.ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των Ο.Ε. των Συνεδρίων της Π.Ε.Β.

4.ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των Ο.Ε. των Ημερίδων της Π.Ε.Β

5.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Π.Ε.Β ως προσκεκλημένος συνδιοργανωτής στις Ημερίδες άλλων 

Φορέων

6.ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ εργασιών & ΑΝΑΘΕΣΗ τομέων ευθύνης σε μέλη Δ.Σ., Γραμματεία Π.Ε.Β. 

και μέλη Π.Ε.Β.



Η ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ.7 
και άρθρο 23 του καταστατικού

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β.

ΡΟΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ : Διαχειρίζονται και οργανώνουν τα διάφορα θέματα που 
αφορούν τον αντίστοιχο τομέα προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. 

χωρίς οι προτάσεις να είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. Οι Επιτροπές λειτουργούν με
εισηγητικό χαρακτήρα

Την ευθύνη της τελικής απόφασης έχει το Δ.Σ.



Η ΣΥΣΤΑΣΗ τους, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. (Πράξη 2, 4-2-2017),καθορίζεται 
ως εξής :

1.Μέλη του Δ.Σ. που επιθυμούν την συμμετοχή στην Θεματική Επιτροπή (επικυρώνεται με 
απόφαση του Δ.Σ.) για να υπάρχει σύνδεση με το Δ.Σ.

2.Συνάδελφοι (εκτός Δ.Σ.) μέλη της Π.Ε.Β., μετά από ανοιχτή πρόσκληση του Δ.Σ. για 
συμμετοχή στην Θεματική Επιτροπή και υποβολή επιθυμίας (επικυρώνεται με απόφαση 
Δ.Σ.)

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Σύσταση)

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΑΣ ΘΜΕΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΠΕΙ: 
1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Β. &

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ



1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο 

ομόκεντρων κύκλων. Η κάθε επιτροπή λειτουργεί με δύο σχήματα :

1. Μια ολιγομελή εκδοχή (έως 9 άτομα) την οποία απαρτίζουν επί μονίμου βάσεως 
σχετικά με το αντικείμενο: α) μέλη του Δ.Σ. και β) συνάδελφοι μέλη της Π.Ε.Β. (κατόπιν 
πρόσκλησης του Δ.Σ., αποδοχής εκ μέρους τους και επιλογής από το Δ.Σ.) 
(επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ.)

2. Μια διευρυμένη εκδοχή στην οποία, εκτός των μελών της ολιγομελούς εκδοχής, και 
κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης όλων των μελών της Π.Ε.Β., συμμετέχουν όσοι άλλοι 
συνάδελφοι-μέλη της Π.Ε.Β. θέλουν να εμπλακούν στην εκάστοτε διαδικασία 
αντιμετώπισης ενός θέματος (επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ.)

Γραμματέας της Επιτροπής, με ρόλο συντονιστικό και συνδετικό με το Δ.Σ. και στις δύο 
εκδοχές, ορίζεται πάντα ένας εκ των μελών του Δ.Σ. που συμμετέχει σε αυτή. 
(επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ.)



1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο:

1.Θέματα τα οποία χρήζουν ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ/ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ) από την Π.Ε.Β. αντιμετωπίζονται 
από την ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ εκδοχή ως εξής :

• Η επιτροπή συνεδριάζει με ευθύνη του Γραμματέα της και συζητάει το θέμα ή δια ζώσης ή/και 
ηλεκτρονικά 

• Η επιτροπή καταλήγει εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου σε μια πρόταση την οποία υποβάλει προς 
το Δ.Σ.

• Την ευθύνη της τελικής απόφασης και των ενεργειών έχουν τα μέλη του Δ.Σ. (Άρθρο 23)

2.Θέματα που προσφέρουν άνεση χρόνου αντίδρασης  αντιμετωπίζονται από την ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ εκδοχή της αντίστοιχης 
επιτροπής ως εξής :

• Ενημερώνονται με ευθύνη του Γραμματέα της όλοι οι σχετικοί συνάδελφοι με το αντικείμενο (π.χ. 
εκπαιδευτικοί ) και προσκαλούνται να πλαισιώσουν την αντίστοιχη επιτροπή (π.χ. Παιδείας) προς 
επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.

• Η επιτροπή συνεδριάζει και συζητάει το θέμα ή δια ζώσης ή/και ηλεκτρονικά 
• Η επιτροπή καταλήγει εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου σε μια πρόταση την οποία υποβάλει προς 

το Δ.Σ.
• Την ευθύνη της τελικής απόφασης και των ενεργειών έχουν τα μέλη του Δ.Σ. (Άρθρο 23)

Η λειτουργία της διευρυμένης εκδοχής της επιτροπής είναι ΣΥΝΕΧΗΣ,  με ευθύνη του Γραμματέα της, καθώς είναι 
υπεύθυνη και για την διαμόρφωση των πάγιων θέσεων της Π.Ε.Β. πάνω σε σημαντικά ζητήματα (π.χ. αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών Βιολογίας στην Δ.Ε.), για μελέτες της Π.Ε.Β., κτλ. 



Γραμματέας

Διευρυμένη Εκδοχή

Ολιγομελής Εκδοχή 

(έως 9 άτομα)

Σύνδεση με Δ.Σ., 
συντονισμός, 

αλληλογραφία, κτλ

Επείγοντα θέματα επικαιρότητας

Μη-Επείγοντα θέματα επικαιρότητας, 
Πάγιες Θέσεις Π.Ε.Β., Μελέτες Π.Ε.Β., κτλ 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)



Θέματα αρμοδιότητας Δ.Σ. Θέματα αρμοδιότητας Θεματικών Επιτροπών

Επείγοντα
θέματα 

επικαιρότητας

Μη-Επείγοντα
θέματα 

επικαιρότητας

Πάγιες Θέσεις 
Π.Ε.Β., Μελέτες 

Π.Ε.Β. κτλ

Σύγκλιση Ολιγομελούς 
Επιτροπής

Ενημέρωση υπολοίπων μελών Π.Ε.Β. 
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κτλ)

Σύγκλιση Διευρυμένης 
Επιτροπής

Πρόταση προς Δ.Σ. για ενέργειες εντός 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου

Απόφαση/ ενέργειες 
από μέλη Δ.Σ.

Θέματα Π.Ε.Β.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)



1.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
(Ε.Π.)

Ρόλος των Επιτροπών : 
Διαχειρίζονται και 

οργανώνουν τα θέματα που 
αφορούν την αντίστοιχη 

Επιτροπή  προτείνοντας τις 
αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ.

Οι συνεδριάσεις και η επικοινωνία μεταξύ των μελών των Θεματικών Επιτροπών μπορεί 
να γίνονται είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ(Ε.ΠΕΡ.Τ)

3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 
(Ε.Υ.)

4.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 
(Ε.Τ.Ε.Ε.)

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)



2.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οργανωτική 
Επιτροπή  (Ο.Ε.) 

Π.Δ.Β. 

Εγκρίνεται από το ΔΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Β. 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευθύνη οργάνωσης και 
διενέργειας  ανατίθεται στην :

Έχει θητεία ένα χρόνο (μέχρι τη συγκρότηση της επόμενης)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(με βάση αποφάσεις Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Β.



3.ΣΥΝΕΔΡΙΑ Π.Ε.Β. 
(1. Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Β. & 2. Συνέδριο Εκπαίδευσης)

Οργανωτική 
Επιτροπή  (Ο.Ε.)

Εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Β. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευθύνη οργάνωσης και 
διενέργειες  ανατίθεται στην :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(με βάση αποφάσεις Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Β.



4.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Π.Ε.Β. 

Οργανωτική 
Επιτροπή  (Ο.Ε.)

Εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Β. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευθύνη οργάνωσης και 
διεξαγωγής ανατίθεται στην :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(με βάση αποφάσεις Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
Π.Ε.Β.



5.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ) ΤΗΣ Π.Ε.Β.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Π.Ε.Β.

Ορίζεται από το Δ.Σ.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Β. 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Η ευθύνη 
αντιπροσώπευσης και 
οργάνωσης εκ μέρους
της Π.Ε.Β. ανατίθεται σε:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
(Η Π.Ε.Β. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(με βάση αποφάσεις Δ.Σ.)



Το Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του, κατανέμει συγκεκριμένες εργασίες 
ή αναθέτει συγκεκριμένους τομείς ευθύνης σε (εκτός Δ.Σ.) μέλη της 
Π.Ε.Β., μετά από ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή 
επιθυμίας εκ μέρους τους (επικυρώνεται με απόφαση Δ.Σ.)

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : 
1. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΒ &

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ



Το Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του, αναθέτει στην Γραμματεία της 
Π.Ε.Β. συγκεκριμένα καθήκοντα, ορίζει τις υποχρεώσεις της και 
καθορίζει τους τομείς ευθύνης της (επικυρώνεται με απόφαση Δ.Σ.)

7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε.Β.



Σε περίπτωση που εμπλεκόμενος σε κάποιους από τους 
προηγούμενους τομείς 

(Επιτροπές ΠΕΒ, Ο.Ε. Π.Δ.Β. , Ο.Ε. Συνεδρίων, Ο.Ε. Ημερίδων, 
επί μέρους αναθέσεις εργασιών κ.ά.) 

δεν είναι μέλος της ΠΕΒ ή δεν είναι οικονομικά 
τακτοποιημένος το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα της αντικατάστασης 

του συγκεκριμένου εμπλεκομένου
(επικυρώνεται με απόφαση Δ.Σ.)
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