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Ανακοίνωση ΟΕ 6ου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Από σήμερα, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, εκτός από την εγγραφή σας στο Συνέδριο μπορείτε να 

δηλώνετε και συμμετοχή στις Τοπικές Ημερίδες του Συνεδρίου στην φόρμα δήλωσης που θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου : https://6synedrio.pev.gr/eggrafi-topikon-imeridon/ 

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος συμμετοχής είναι το εξής: 

Κατηγορία Συμμετέχοντα Κόστος Συμμετοχής (ευρώ) 

Εγγεγραμμένοι Σύνεδροι ΔΩΡΕΑΝ 

Μη-εγγεγραμμένοι σύνεδροι Μέλη-ΠΕΒ ΔΩΡΕΑΝ 

Μη-εγγεγραμμένοι σύνεδροι μη-Μέλη ΠΕΒ (*) 10 € 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τις αποκεντρωμένες “Τοπικές Ημερίδες” του Συνεδρίου ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

• ΔΕΝ θα μεταδοθούν διαδικτυακά και θα υλοποιηθούν μόνο με φυσική παρουσία μικρού 

αριθμού συνέδρων  

• θα υλοποιηθούν ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις ανά τη χώρα, είτε την Παρασκευή 

21/1/2022 (17:00-20:00), είτε το Σάββατο 22/1/2022 (09:00-12:00). 

• περιλαμβάνουν ποικιλία δράσεων (εργαστηριακή εκπαίδευση, ομιλίες, στρογγυλή 

τράπεζα) και οργανώνονται σε συνεργασία με φορείς της περιοχής (ΕΚΦΕ, ΚΠΕ, 

Πανεπιστημιακά Τμήματα) 

• θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει χρόνου δήλωσης συμμετοχής. Με την 

συμπλήρωση του αριθμού δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιλογής της αντίστοιχης 

ημερίδας (δηλ. δεν θα φαίνεται στο μενού της φόρμας δήλωσης η αντίστοιχη πόλη). 

• απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός 10 συμμετεχόντων για την υλοποίηση της δράσης. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, το χώρο διεξαγωγής, την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής και το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 

της ιστοσελίδας του Συνεδρίου : https://6synedrio.pev.gr/topikes-imerides/ 
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Η με φυσική παρουσία παρακολούθηση των Τοπικών Ημερίδων σύμφωνα με την τρέχουσα 

νομοθεσία (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400, ΦΕΚ 4206/12-9-2021) μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από πλήρως 

εμβολιασμένους ή όσους έχουν πιστοποιητικό νόσησης 6μήνου. Η είσοδος θα επιτρέπεται με 

επίδειξη του αντίστοιχου εγκύρου πιστοποιητικού (εμβολιασμού ή νόσησης). Δεν θα επιτρέπεται 

η είσοδος σε όσους δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή (εγγεγραμμένοι σύνεδροι) ή δεν είναι μέλη 

της οργανωτικής επιτροπής. 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (σύνεδροι, ομιλητές, 

διοργανωτές) στις τοπικές ημερίδες. 

 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία σε κάθε Τοπική 

Ημερίδα έχει καθοριστεί με βάση τη χωρητικότητα της αντίστοιχης αίθουσας, τηρώντας τις 

αποστάσεις του 1,5μ προς όλες τις κατευθύνσεις και με πληρότητα μέχρι του ποσοστού 85% της 

δυναμικότητας του χώρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γι’ αυτό και δεν θα γίνει καμία 

εξαίρεση (υπέρβαση) στο αριθμό των συμμετεχόντων. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας 

των συμμετεχόντων στην Τοπική Ημερίδα ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ιχνηλάτησης 

επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος. Φυσικά, η υλοποίηση των δια ζώσης ημερίδων 

εξαρτάται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν για κάθε περιοχή εκείνη την 

περίοδο. 

 

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζονται τόσο η υποβολή εργασιών 

(https://6synedrio.pev.gr/ypovoli-ergasias/) όσο και οι εγγραφές συνέδρων 

(https://6synedrio.pev.gr/forma-eggrafis/) για το Κυρίως Μέρος του Συνεδρίου που θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, θα περιλαμβάνει 

ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της Π.Ε.Β. στο 

Youtube (στη λογική του 12ου Συνεδρίου της Π.Ε.Β.). Δικαίωμα συμμετοχής/παρακολούθησης  

του Κυρίως Συνεδρίου θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. 

 

Με εκτίμηση 

Η ΟΕ του Συνεδρίου 
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