
Αναπόςπαςτο μζλοσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ (Ε.Κ.) αποτελοφν τα οριηόμενα από τα αντίςτοιχα άρκρα του 
Καταςτατικοφ για τον τρόπο απόκτθςθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Π.Ε.Β. και τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των 
μελών (άρκρα 4-10), τον τρόπο ανάδειξθσ του Δ.., τον τρόπο ςυγκρότθςθσ του Δ.. ςε ςώμα και τον τρόπο 
ςφγκλιςθσ και διενζργειασ Δ.. τθσ Π.Ε.Β. (άρκρα 20-26) και για τισ αρμοδιότθτεσ και τισ ευκφνεσ των μελών του Δ.. 
(άρκρα 27-31). 

Με τον Ε.Κ. που εγκρίκθκε (Πράξθ 2 , 4-2-2017) κακορίηεται επιπλζον των παραπάνω, ο τρόποσ:

1.ΤΣΑΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ των ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  τθσ Π.Ε.Β. (άρκρο 3 παρ.7 και άρκρο 23)

2.ΤΣΑΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ τθσ Ο.Ε. του Π.Δ.Β.

3.ΤΣΑΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ των Ο.Ε. των υνεδρίων τθσ Π.Ε.Β.

4.ΤΣΑΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ των Ο.Ε. των Ημερίδων τθσ Π.Ε.Β

5.ΤΜΜΕΣΟΧΗ τθσ Π.Ε.Β ωσ προςκεκλθμζνοσ ςυνδιοργανωτισ ςτισ Ημερίδεσ άλλων Φορζων

6.ΚΑΣΑΝΟΜΗ εργαςιών & ΑΝΑΘΕΗ τομζων ευκφνθσ ςε μζλθ Δ.., Γραμματεία Π.Ε.Β. και μζλθ Π.Ε.Β.

Άρκρο 24
To Διοικθτικό υμβοφλιο ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυντάξει εςωτερικό κανονιςμό, 

με τον οποίο να κακορίηονται με λεπτομζρειεσ τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώςεισ των μελών και ο τρόποσ διεξαγωγισ των εργαςιών του υλλόγου.



Η ΤΣΑΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ των ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ προβλζπεται από το άρκρο 3 παρ.7 και άρκρο 23: 

«Άρθρο 3:…. Η πραγματοποίηςη των ςκοπών τησ Ένωςησ θα επιδιώκεται με απόφαςη των αρμοδίων οργάνων του 
με κάθε νόμιμο μζςο, και ιδιαίτερα: 
1. ……….............

7. Με την ςυγκρότηςη επιτροπών που ζχουν το δικαίωμα ειςήγηςησ ςτα όργανα τησ Ένωςησ»

Και

«Άρθρο 23: ….……………Το Διοικητικό Συμβοφλιο ……………. ςυγκροτεί ειδικζσ επιτροπζσ για την μελζτη και την 
προώθηςη κάθε θζματοσ που απαςχολεί το ςωματείο. Οι επιτροπζσ λειτουργοφν ςαν βοηθητικά όργανα διοίκηςησ 

του Συλλόγου, με ειςηγητικό χαρακτήρα.»

1. ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Π.Ε.Β.

ΡΟΛΟ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ : Διαχειρίηονται και οργανώνουν τα διάφορα κζματα που 
αφοροφν τον αντίςτοιχο τομζα προτείνοντασ τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο Δ.. 

χωρίσ οι προτάςεισ να είναι δεςμευτικζσ για το Δ.. 
Σθν ευκφνθ τθσ τελικισ απόφαςθσ ζχει το Δ..



Η ΤΣΑΗ τουσ, κατόπιν ομόφωνθσ απόφαςθσ του Δ.. (Πράξθ 2, 4-2-2017),κακορίηεται 
ωσ εξισ :

1.Μζλθ του Δ.. που επικυμοφν τθν ςυμμετοχι ςτθν Θεματικι Επιτροπι (επικυρώνεται με 
απόφαςθ του Δ..) για να υπάρχει ςφνδεςθ με το Δ..

2.υνάδελφοι (εκτόσ Δ..) μζλθ τθσ Π.Ε.Β., μετά από ανοιχτι πρόςκλθςθ του Δ.. για 
ςυμμετοχι ςτθν Θεματικι Επιτροπι και υποβολι επικυμίασ (επικυρώνεται με απόφαςθ 
Δ..)

1. ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Π.Ε.Β. (φςταςθ)

ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΜΙΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΕΠΕΙ: 
1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗ Π.Ε.Β. &

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ



1. ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)

Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΩΝ των ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ακολουκεί το παρακάτω πρότυπο 
ομόκεντρων κφκλων. Η κάκε επιτροπι λειτουργεί με δφο ςχιματα :

1. Μια ολιγομελι εκδοχι (ζωσ 9 άτομα) τθν οποία απαρτίηουν επί μονίμου βάςεωσ 
ςχετικά με το αντικείμενο: α) μζλθ του Δ.. και β) ςυνάδελφοι μζλθ τθσ Π.Ε.Β. (κατόπιν 
πρόςκλθςθσ του Δ.., αποδοχισ εκ μζρουσ τουσ και επιλογισ από το Δ..) 
(επικυρώνεται με απόφαςθ του Δ..)

2. Μια διευρυμζνθ εκδοχι ςτθν οποία, εκτόσ των μελών τθσ ολιγομελοφσ εκδοχισ, και 
κατόπιν ανοικτισ πρόςκλθςθσ όλων των μελών τθσ Π.Ε.Β., ςυμμετζχουν όςοι άλλοι 
ςυνάδελφοι-μζλθ τθσ Π.Ε.Β. κζλουν να εμπλακοφν ςτθν εκάςτοτε διαδικαςία 
αντιμετώπιςθσ ενόσ κζματοσ (επικυρώνεται με απόφαςθ του Δ..)

Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ, με ρόλο ςυντονιςτικό και ςυνδετικό με το Δ.. και ςτισ δφο 
εκδοχζσ, ορίηεται πάντα ζνασ εκ των μελών του Δ.. που ςυμμετζχει ςε αυτι. 
(επικυρώνεται με απόφαςθ του Δ..)



1. ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Π.Ε.Β. (Λειτουργία)
Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΩΝ των ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ακολουκεί το παρακάτω πρότυπο:

1.Θζματα τα οποία χριηουν ΑΜΕΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΑΝΣΗΗ/ΑΝΣΙΔΡΑΗ (ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ) από τθν Π.Ε.Β. αντιμετωπίηονται 
από τθν ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ εκδοχι ωσ εξισ :

• Η επιτροπι ςυνεδριάηει με ευκφνθ του Γραμματζα τθσ και ςυηθτάει το κζμα ι δια ηώςθσ ι/και 
θλεκτρονικά 

• Η επιτροπι καταλιγει εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου ςε μια πρόταςθ τθν οποία υποβάλει προσ 
το Δ..

• Σθν ευκφνθ τθσ τελικισ απόφαςθσ και των ενεργειών ζχουν τα μζλθ του Δ.. (Άρκρο 23)

2.Θζματα που προςφζρουν άνεςθ χρόνου αντίδραςθσ  αντιμετωπίηονται από τθν ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΗ εκδοχι τθσ αντίςτοιχθσ 
επιτροπισ ωσ εξισ :

• Ενθμερώνονται με ευκφνθ του Γραμματζα τθσ όλοι οι ςχετικοί ςυνάδελφοι με το αντικείμενο (π.χ. 
εκπαιδευτικοί ) και προςκαλοφνται να πλαιςιώςουν τθν αντίςτοιχθ επιτροπι (π.χ. Παιδείασ) προσ 
επίλυςθ του ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ.

• Η επιτροπι ςυνεδριάηει και ςυηθτάει το κζμα ι δια ηώςθσ ι/και θλεκτρονικά 
• Η επιτροπι καταλιγει εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου ςε μια πρόταςθ τθν οποία υποβάλει προσ 

το Δ..
• Σθν ευκφνθ τθσ τελικισ απόφαςθσ και των ενεργειών ζχουν τα μζλθ του Δ.. (Άρκρο 23)

Η λειτουργία τθσ διευρυμζνθσ εκδοχισ τθσ επιτροπισ είναι ΤΝΕΧΗ,  με ευκφνθ του Γραμματζα τθσ, κακώσ είναι 
υπεφκυνθ και για τθν διαμόρφωςθ των πάγιων κζςεων τθσ Π.Ε.Β. πάνω ςε ςθμαντικά ηθτιματα (π.χ. αναλυτικό 
πρόγραμμα ςπουδών Βιολογίασ ςτθν Δ.Ε.), για μελζτεσ τθσ Π.Ε.Β., κτλ. 



Γραμμαηέας

Διεσρσμένη Εκδοτή

Ολιγομελής Εκδοτή 

(έως 9 άηομα)

ύνδεζη με Δ.., 

ζσνηονιζμός, 

αλληλογραθία, κηλ

Επείγοντα θέμαηα επικαιρόηηηας

Μη-Επείγοντα θέμαηα επικαιρόηηηας, 

Πάγιες Θέζεις Π.Ε.Β., Μελέηες Π.Ε.Β., κηλ 



Θζματα αρμοδιότθτασ Δ.. Θζματα αρμοδιότθτασ Θεματικών Επιτροπών

Επείγοντα
κζματα 

επικαιρότθτασ

Μθ-Επείγοντα
κζματα 

επικαιρότθτασ

Πάγιεσ Θζςεισ 
Π.Ε.Β., Μελζτεσ 

Π.Ε.Β. κτλ

φγκλιςθ Ολιγομελοφσ 
Επιτροπισ

Ενθμζρωςθ υπολοίπων μελών Π.Ε.Β. 
(ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα, θλεκτρονικι αλλθλογραφία, ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, κτλ)

φγκλιςθ Διευρυμζνθσ 
Επιτροπισ

Πρόταςθ προσ Δ.. για ενζργειεσ εντόσ 
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου

Απόφαςθ/ ενζργειεσ 
από μζλθ Δ..

Θζματα Π.Ε.Β.



1.ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
(Ε.Π.)

Ρόλοσ των Επιτροπών : 
Διαχειρίηονται και 

οργανώνουν τα κζματα που 
αφοροφν τθν αντίςτοιχθ 

Επιτροπι προτείνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο Δ..

Οι ςυνεδριάςεισ και θ επικοινωνία μεταξφ των μελών των Θεματικών Επιτροπών μπορεί 
να γίνονται είτε δια ηώςθσ είτε θλεκτρονικά

2.ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ε.ΠΕΡ.)

3.ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΓΕΙΑ 
(Ε.Τ.)

4.ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(Ε.Σ.)



2.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οργανωτικι 
Επιτροπι  (Ο.Ε.) 

Π.Δ.Β. 

Εγκρίνεται από το Δ

ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗ Π.Ε.Β. 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευκφνθ οργάνωςθσ και 
διενζργειασ  ανατίκεται ςτθν :

Ζχει κθτεία ζνα χρόνο (μζχρι τθ ςυγκρότθςθ τθσ επόμενθσ)

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
(με βάςη αποφάςεισ Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ Π.Ε.Β.



3.ΤΝΕΔΡΙΑ Π.Ε.Β. 
(1. Πανελλινιο υνζδριο Π.Ε.Β. & 2. υνζδριο Εκπαίδευςθσ)

Οργανωτικι 
Επιτροπι  (Ο.Ε.)

Εγκρίνεται από το Δ..

ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΗΜΟΝΕ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗ Π.Ε.Β. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευκφνθ οργάνωςθσ και 
διενζργειεσ  ανατίκεται ςτθν :

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
(με βάςη αποφάςεισ Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ ΣΗ Π.Ε.Β.



4.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΗΜΕΡΙΔΕ Π.Ε.Β. 

Οργανωτικι 
Επιτροπι  (Ο.Ε.)

Εγκρίνεται από το Δ..

ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΗΜΟΝΕ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗ Π.Ε.Β. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Η ευκφνθ οργάνωςθσ και 
διεξαγωγισ ανατίκεται ςτθν :

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
(με βάςη αποφάςεισ Δ.Σ.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ ΣΗ 
Π.Ε.Β.



5.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΗΜΕΡΙΔΕ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΜΕ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ) ΣΗ Π.Ε.Β.

ΕΚΠΡΟΩΠΟ Π.Ε.Β.

Ορίηεται από το Δ..

Ο ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟ ΣΗ Π.Ε.Β. 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Η ευκφνθ 
αντιπροσώπεσσης και 

οργάνωσης εκ μέροσς

ηης Π.Ε.Β. ανατίκεται ζε:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΑ
(Η Π.Ε.Β. ΤΝΕΡΓΑΣΗ/ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ)

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
(με βάςη αποφάςεισ Δ.Σ.)



Σο Δ.., κατόπιν απόφαςθσ του, κατανζμει ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ 
ι ανακζτει ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ευκφνθσ ςε (εκτόσ Δ..) μζλθ τθσ 
Π.Ε.Β., μετά από ανοιχτι πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι και υποβολι 
επικυμίασ εκ μζρουσ τουσ (επικυρώνεται με απόφαςθ Δ..)

6. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΙΩΝ & ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΜΕΩΝ ΕΤΘΤΝΗ

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

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ



Σο Δ.., κατόπιν απόφαςθσ του, ανακζτει ςτθν Γραμματεία τθσ 
Π.Ε.Β. ςυγκεκριμζνα κακικοντα, ορίηει τισ υποχρεώςεισ τθσ και 
κακορίηει τουσ τομείσ ευκφνθσ τθσ (επικυρώνεται με απόφαςθ Δ..)

7. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Π.Ε.Β.



ε περίπτωςθ που εμπλεκόμενοσ ςε κάποιουσ από τουσ 
προθγοφμενουσ τομείσ 

(Επιτροπζσ ΠΕΒ, Ο.Ε. Π.Δ.Β. , Ο.Ε. υνεδρίων, Ο.Ε. Ημερίδων, 
επί μζρουσ ανακζςεισ εργαςιών κ.ά.) 

δεν είναι μζλοσ τθσ ΠΕΒ ι δεν είναι οικονομικά 
τακτοποιθμζνοσ το Δ.. ζχει το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ 

του ςυγκεκριμζνου εμπλεκομζνου
(επικυρώνεται με απόφαςθ Δ..)


