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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ’ :  Ι Δ Ρ Υ Σ Η  -  Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  -  Σ Κ Ο Π Ο Σ   

 
Ά ρ θ ρ ο  1 ο :  

Ιδρύεται σωματείο των ενδιαφερομένων για τη Σπηλαιολογία στην Ελλάδα, με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε. Σ. Ε.), με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση οδός 
Σίνα αριθ. 32. 

Σήμα της Εταιρείας είναι η παράσταση νυχτερίδας με τα γράμματα Ε.Σ.Ε. 

Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή. Στο κέντρο της υπάρχει παράσταση νυχτερίδας με 
τα γράμματα Ε.Σ.Ε. και στην περιφέρεια η επωνυμία της και το έτος ιδρύσεως της (1950). 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 ο :  Τ Ο Π Ι Κ Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α  ( Τ . Τ . )  

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση Τοπικών Τμημάτων 
της Ε.Σ.Ε. σε διάφορους Νομούς ή ομάδες Νομών, μετά από αίτηση 10 τουλάχιστο 
ατόμων, τα οποία κατοικούν στην περιοχή , που πρόκειται να ιδρυθεί Τοπικό Τμήμα. 

2. Τα Τ.Τ. είναι απόλυτα εξαρτημένα από το Δ.Σ. της Εταιρείας και καθένα απ’ αυτά διοικείται 
από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), Η οποία εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τα 
μέλη, που τη συγκροτούν. 

3. Τα μέλη των Τ.Τ. είναι τακτικά η άπλα μέλη της Εταιρείας, με τη διαφορά ότι, τα άπλα μέλη 
του Τ.Τ. μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Τ.Τ. τους. 

4. Τα Τοπικά Τμήματα είναι υποχρεωμένα: 

α)  Να αποστέλ λ ουν γ ια έγ κριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας τις αιτήσεις έγγραφης νέων 
μελών τους μαζί με σχετική εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπή ς (Δ.Ε.) τους. 

β)  Να αποστέλλουν κάθε χρόνο και στις πρώτες 15 μέρες του Ιανουαρίου στο Δ.Σ. της 
Εταιρείας έκθεση της δραστηριότητας τους, τον προγραμματισμό της δραστηριότητας 
τους για τον επόμενο χρόνο, τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό της 
προηγούμενης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσεως. 

γ)  να διατηρούν αρχείο των σπηλαίων και λοιπών καρστικών μορφών της περιοχής τους 
και ν' αποστέλλουν αντίγραφα στην Εταιρεία για την ενημέρωση του Γενικού Αρχείου. 

δ)  να συνεργάζονται και να παρέχουν κάθε είδους πληροφορίες στις ομάδες έρευνας της 
Εταιρείας ή άλλων Τοπικών Τμημάτων. 

ε)  να δέχονται, όποτε το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. της Εταιρείας, διοικητικό και οικονομικό 
έλεγχο και έλεγχο δραστηριότητας τους, από ειδικά για αυτό το θέμα εξουσιοδοτημένο 
μέλος του Δ.Σ. ή άλλο μέλος της Εταιρείας. 

στ) να γνωστοποιούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών τους στο Δ.Σ. της 
Εταιρείας, στο όποιο διαβιβάζουν και σχετική εισήγηση της Δ.Ε. τους μαζί με 
απολογητικό σημείωμα του μέλους του Τ.Τ. που υπέπεσε σε παράπτωμα. Το Δ.Σ. 
της Εταιρείας διαβιβάζει τ' ανωτέρω έγ γ ραφα στην Πειθαρχική Επιτροπή της 
Εταιρείας και ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 20 και 21. 

5. Τα απλά μέλ η των Τ.Τ. γ ίνονται τακτικ ά μέλ η της Εταιρείας, εφόσον τηρηθούν οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 9 προϋποθέσεις. 

6. Μέλος της Εταιρείας, που εγκαθίσταται μόνιμα σε περιοχή, όπου υπάρχει Τ.Τ. γίνεται 
αυτοδικαίως μέλος του Τ.Τ. 

7. Τα άπλα μέλη των Τ.Τ., που εγκαθίστανται μόνιμα στην έδρα της Εταιρείας ή σε περιοχή, 
που δεν υπάρχει Τ.Τ. χάνουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Τ.Τ. που 
άνηκαν. 
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8. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η γνωστοποίηση της εγκαταστάσεως γίνεται με 
έγγραφη αίτηση του μέλους, που συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα της Δ.Ε. του 
Τ.Τ. Η του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα. 

9. Τα Τ.Τ. μπορούν: 

α) να διατηρούν γραφεία και εντευκτήρια, όπου θα γίνονται και μαθήματα, διαλέξεις, 
ομιλίες, συζητήσεις, προβολές και άλλες εκδηλώσεις σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος. 

β) να ζητούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την αποστολή μελών ή άλλων ειδικών για τη 
διενέργεια εκπαιδευτικών, θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. 

γ) να αποστέλλουν εργασίες και μελέτες των μελών τους για να μπορούν να ενη-
μερώνονται τα μέλη της Εταιρείας και να δημοσιεύονται στο Δελτίο ή και στις 
Εκδόσεις της Εταιρείας. 

δ) να προτείνουν στο Δ.Σ. της Εταιρείας λύσεις για την πληρέστερη έρευνα και 
αξιοποίηση των σπηλαίων της περιοχής τους, αλλά και των σπηλαίων γενικά της 
χώρας μας. 

ε) να διατηρούν βιβλιοθήκη και να ζητούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την αποστολή 
βιβλίων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, για τον εμπλουτισμό της. 

10. Κάθε μέλος Τ.Τ. είναι ελεύθερο να παρευρίσκεται στις Γ.Σ, ή άλλες συγκεντρώσεις της 
Εταιρείας και να συμμετέχει ισότιμα στις συζητήσεις που γίνονται, εκφράζοντας τη γνώμη 
του και κρίνοντας τη δραστηριότητα και τις πράξεις του Δ.Σ. της Εταιρείας. δεν έχει 
δικαίωμα όμως «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», το όποιο έχει μόνο για το Τ.Τ. που ανήκει, το 
απλό μέλος του Τ.Τ. 

11. Οι συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών των Τ.Τ. εισπράττονται από τα Τ.Τ. και 
ανήκουν σε αυτά. Οι προς αυτά χρηματικές δωρεές και επιχορηγήσεις εισπράττονται από 
το Δ.Σ. της Εταιρείας και διατίθενται υποχρεωτικά στα Τ.Τ. για τα όποια έχουν δοθεί. 
Δωρεές, κ λ ηρονομιές κ αι κ άθε φύσεως παροχές από χαριστική αιτία, οι όποιες έχουν 
αντικείμενο ακίνητα και γίνονται προς τα Τ.Τ., ανήκουν στην Εταιρεία, η οποία και τα 
διαχειρίζεται. 

12. Οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας γνωστοποιούνται και 
στα Τοπικά Τμήματα, ώστε να μπορούν να τις παρακολουθούν και όσα από τα μέλη τους 
θέλουν. 

Επίσης στα Τοπικά Τμήματα γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις γενικού ενδιαφέροντος 
του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Εταιρείας. 

13. Τα Τοπικά Τμήματα δεν έχουν δικό τους Καταστατικό. Η διοίκηση και λειτουργία τους 
ρυθμίζονται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. 

14. Η Γ.Σ. της Εταιρείας, μετά από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του Δ Σ. και με απόφαση 
των 2/3 των παρισταμένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, αποφασίζει την παύση 
λειτουργίας Τοπικού Τμήματος, του όποιου τα μέλη με την δραστηριότητα και τη 
συμπεριφορά τους προσβάλλουν την υπόληψη ή διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας ή έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας της. 

15. Αν ο αριθμός των μελών Τοπικού Τμήματος μειωθεί κάτω από τρία (3), αυτοδικαίως παύει 
η λειτουργία του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 ο :  Σ Κ Ο Π Ο Ι  

Σκοποί της Εταιρείας είναι: 

Η προώθηση της επιστημονικής μελέτης των Ελληνικών σπηλαίων και των λοιπών 
καρστικών μορφών, σε συνάρτηση με τη συνεχή ενημέρωση των μελών της για τα 
επιτεύγματα της Επιστήμης πάνω σε θέματα Σπηλαιολογίας. 
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Η έρευνα, συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, που προκύπτουν από την 
ανωτέρω μελέτη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω προώθηση της 
Επιστήμης και διάδοση της Σπηλαιολογίας, άλλα και για την ορθολογική εκμετάλλευση των 
σπηλαίων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Εθνικής Οικονομίας. 

Η ανάπτυξη και διάδοση της Αθλητικής Σπηλαιολογίας στη χώρα μας. 

Η συνεχής προσπάθεια για την ασφάλεια των μελών της Ε.Σ.Ε. και γενικώτερα όλων των 
σπηλαιολόγων με τη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης, η οποία θα 
συνεργάζεται με τους εκάστοτε αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων της χώρας 
μας, σχετικά με τα σπήλαια, καρστικές μορφές, επιφανειακά, υπόγεια και λοιπά έγκοιλα.  

Η συνεχής και άοκνη προσπάθεια των μελών της για την προστασία των Ελληνικών 
σπηλαίων και των λοιπών καρστικών μορφών και η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση 
της κοινής γνώμης για την αναγκαιότητα της διατηρήσεως και προστασίας τους, σε 
συνδυασμό με σχετικές ενέργειες, παραστάσεις και διαβήματα προς τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και σε συνεργασία με αυτές και τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας) στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του 
Ελληνικού Λαού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την νομοθετική 
προστασία των Ελληνικών σπηλαίων. 

Η γενικότερη εκπαίδευση των μελών της Ε.Σ.Ε. και ενδιαφερομένων για τη Σπηλαιολογία στα 
σχετικά με τη Σπηλαιολογία γνωστικά αντικείμενα.  

Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Διεθνείς οργανώσεις και Οργανισμούς Σπηλαιολογίας και 
συναφών αντικειμένων, υφιστάμενες και μελλοντικές (U.I.S., F.S.E.U., B.S.U. κλπ). 

Η διάδοση της Σπηλαιολογίας ως Επιστήμης και των Σκοπών της Εταιρείας στη χώρα μας, η 
ενεργή συμπαράσταση της Εταιρείας, ηθική και υλική, σε κάθε προσπάθεια, που γίνεται από 
άλλο, με τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς, φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό και η υποβοήθηση 
της προσπάθειας αυτής με κοινές έρευνες, μελέτες και άλλες σχετικές ενέργειες. 

Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στα μέλη της 
Εταιρείας, μέσα από την κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών. 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 ο :  Μ Ε Σ Α  

Μέσα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας είναι: 

Η υποχρεωτική διενέργεια σεμιναρίου, τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του 
Δ.Σ., με διάφορα σχετικ ά με τη Σπηλαιολογία μαθήματα, των οποίων το πρόγραμμα, ο 
χρόνος και ο τρόπος πραγματοποιήσεως και η χρονική διάρκεια καθορίζονται από το Δ.Σ. της 
Εταιρείας και ανακοινώνονται κατάλληλα. Τα σεμινάρια παρακολουθούν υποχρεωτικά όσοι 
θέλουν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Εταιρείας και προαιρετικά τα ήδη μέλη της. 

Η συστηματική εξερεύνηση και μελέτη των Ελληνικών σπηλαίων και των λοιπών καρστικών 
μορφών της Πατρίδας μας με τη δημιουργία ομάδων εργασίας από τα μέλη της Εταιρείας και 
η συστηματική συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση όλων των σχετικών στοιχείων, που 
προκύπτουν από τη μελέτη αυτή. 

Η κατόπιν μελετών προστασία, ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των διαφόρων 
σπηλαίων, ώστε να αποδοθούν σε κοινή χρήση και στην υπηρεσία του Ελληνικού Τουρισμού. 

Η συνεργασία με άλλα παρόμοια επιστημονικά σωματεία και Οργανισμούς Ελληνικούς ή 
ξένους και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, 
που αφορούν τα Ελληνικά σπήλαια και γενικά τη Σπηλαιολογία και συντελούν στην 
προώθηση της σχετικής επιστημονικής μελέτης και έρευνας στη χώρα μας. 

Η συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης, που θα έχει σύγχρονη κατάρτιση 
και η οποία είτε με ίδια μέσα, είτε συνεργαζόμενη με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Γενική 
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Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ.α.) αλλά και με ιδιωτικούς φορείς, θα επεμβαίνει σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων εντός και εκτός σπηλαίων και γενικώτερα θα παρέχει βοήθεια σε 
οποιαδήποτε φυσική καταστροφή εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε εκδηλώσεις πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, η 
περιβαλλοντολογική και οικολογική διάσταση στα θέματα των σπηλαιολογικών ερευνών, η 
διαρκής προσπάθεια για την ανάπτυξη και διάδοση του «σπηλαιολογικού τουρισμού», 
παράλληλα με την μελέτη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συμβολής στην 
τουριστική διευθέτηση των σπηλαίων, που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνάμενα να 
αξιοποιηθούν. 

Η εκπαίδευση μελών της Ε.Σ.Ε. και ενδιαφερόμενων για τη Σπηλαιολογία πραγματοποιείται 
εκτός των Σεμιναρίων Επιστημονικής και Αθλητικής Σπηλαιολογίας και με Σεμινάρια 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών στην 
περιβαλλοντολογική εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, καθώς 
και στον Σπηλαιολογικό Τουρισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Ε.Ο.Τ. κλπ. 

Η διαρκείς συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς στα γνωστικά αντικείμενα τα 
σχετικά με τη Σπηλαιολογία, τόσο για τα Προγράμματα Επιστημονικής Σπηλαιολογίας, όσο 
και λοιπών δραστηριοτήτων (Συνέδρια, Ημερίδες, κλπ). 

Η συμμέτοχη μελών του Δ.Σ. ή ειδικών επιτροπών σε δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια και 
σεμινάρια, που έχουν σχέση ειδικά με τη Σπηλαιολογία και γενικά με τον ορυκτό πλούτο, την 
ενεργειακή πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας, καθώς και η 
επεξεργασία και προβολή θέσεων σε ανάλογα Νομοσχέδια, ώστε να εξασφαλίζεται η έρευνα, 
η προστασία και η ορθολογική εκμετάλλευση των σπηλαίων, του υπόγειου πλούτου και των 
ενεργειακών πηγών, που έχουν σχέση με τα σπήλαια, προς όφελος του Ελληνικού Λαού και 
της Εθνικής Οικονομίας. 

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε διεθνή σπηλαιολογικά συνέδρια και η οργάνωση και διενέργεια 
παρόμοιων συνεδρίων στην Ελλάδα. 

Η έκδοση ειδικού περιοδικού έντυπου, με την επωνυμία «Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής 
Εταιρείας» στο οποίο θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες και κάθε είδους μελέτες και 
εργασίες σχετικές με τη Σπηλαιολογία και τα λοιπά καρστικά φαινόμενα, καθώς και 
περιληπτικές πληροφορίες και νέα σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ανακοινώσεις στον τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως, μελέτες δημοσιεύσεις, 
διαλέξεις, και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές, προβολές διαφανειών, εκδρομές, η 
λειτουργία βιβλιοθήκης και γενικά κάθε μέσο, το οποίο το Δ.Σ. και οι Τομείς Εργασίας της 
Εταιρείας θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. 

 

Ά ρ θ ρ ο  5 ο :  Τ Ο Μ Ε Ι Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας μπορούν να δημιουργηθούν 
και να λειτουργήσουν, με απόφαση του Δ.Σ. Τομείς Εργασίας, όπως π.χ. Εξερευνήσεων και 
Επιστημονικής έρευνας – μελέτης, Εκδόσεων, Σπηλαιοδιασώσεως, Αρχείου, Βιβλιοθήκης, 
Νομικής καλύψεως, Δημοσίων σχέσεων κλπ., ώστε να εξασφαλίζεται η υπεύθυνη συμμέτοχη 
όλων των μελών στη λειτουργία της Εταιρείας. 

Οι Τομείς είναι δυνατό να σχηματίζουν ειδικά τμήματα ή ομάδες εργασίας ανάλογα με τις 
παρουσιαζόμενες ανάγκες τους. 

Οι Τομείς διευθύνονται από τριμελείς Συντονιστικές Επιτροπές εκλεγμένες από τα μέλη, που 
συγκροτούν τον κάθε Τομέα. Τα σχέδια, οι προτάσεις και αποφάσεις των Τομέων 
γνωστοποιούνται απ' την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή στο Δ.Σ., που τις εγκρίνει ή τις 
απορρίπτει αιτιολογημένα. 
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Μέλη της Εταιρείας, που εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της, τόσο στο 
Δ.Σ., όσο και στους Τομείς Εργασίας και τις διάφορες επιτροπές, δεν έχουν δικαίωμα 
αμοιβής. 

Επίσης μέλη της Ε.Σ.Ε., που προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους σε τρίτους (κρατικούς ή 
ιδιωτικούς φορείς) υπό την ιδιότητα τους ως σπηλαιολόγων μελών της Ε.Σ.Ε. δεν έχουν 
δικαίωμα αμοιβής. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ’ :  Μ Ε Λ Η  

  
Ά ρ θ ρ ο  6 ο :  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Ν Ε Ω Ν  Μ Ε Λ Ω Ν  

Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα φύλου, αρκεί να είναι 
ενήλικος, να είναι πρόθυμος να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών της και να δέχεται τις 
διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, που υποχρεώνεται να τηρεί 
πιστά. Η εγγραφή του γίνεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών της Εταιρείας, που 
υπογράφουν και τη σχετική αίτησή του. Άτομα από 18 μέχρι 20 χρονών γίνονται μέλη της 
Εταιρείας, εφόσον την αίτηση τους υπογράφει επιπλέον ο πατέρας, ο επίτροπος ή ο 
κηδεμόνας τους. 

Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως έγγραφης του νέου μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. 
με πλειοψηφία σε Τακτική Συνεδρίαση του. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. τοποθετείται στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας και γνωστοποιείται στο μέλος με συστημένη επιστολή. 

Όταν γίνει δεχτή η αίτηση εγγραφής του και του κοινοποιηθεί Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. το 
νέο μέλος πρέπει να καταβάλει και το δικαίωμα εγγραφής. 

 

Ά ρ θ ρ ο  7 ο :  Ε Ν Σ Τ Α Σ Η  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  Ν Ε Ο Υ  Μ Ε Λ Ο Υ Σ  

Οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας μπορεί να υποβάλει στο Δ.Σ. ένσταση εναντίον της 
εγγραφής ή της απορρίψεως της εγγραφής νέου μέλους μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από 
την ανακοίνωση της έγγραφης ή της απορρίψεως της αιτήσεως της εγγραφής. 

Η ένσταση, που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη, εξετάζεται από το Δ.Σ. 
στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της. 

Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν δεχτεί ή όχι την ένσταση, είναι υποχρεωμένο να φέρει την 
απόφαση του στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους 
της αποδοχής ή της απορρίψεως της. 

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του νέου 
μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (50% 
συν 1 των μελών, που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Υποψήφιος, ο όποιος δεν έγινε δεχτός ως μέλος της Εταιρείας, μπορεί να υποβάλει νέα 
αίτηση μόνο αν περάσει ένας χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη έγγραφη του και 
εφόσον δεν υπάρχουν πια οι λόγοι απορρίψεως της πρώτης αιτήσεως του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  8 ο :  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η  Μ Ε Λ Ω Ν  

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:  

α.  Τακτικά  

β.  Απλά  

γ.  Επίτιμα 
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Ά ρ θ ρ ο  9 ο :  Τ Α Κ Τ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η  

1. Τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται, μετά από σχετική αίτηση του άρθρου 6, όσοι 
έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς ένα τουλάχιστο υποχρεωτικό σεμινάριο, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 4 και έχουν λάβει μέρος επί ένα εξάμηνο στις 
προγραμματισμένες από το Δ.Σ. γι αυτό το σκοπό εκπαιδευτικές έρευνες, των οποίων το 
πρόγραμμα, ο χρόνος πραγματοποιήσεως και οι επιμέρους λεπτομέρειες ανακοινώνονται 
από το Δ.Σ. 

2. Τακτικά μέλη γίνονται και όσα από τα άπλα μέλη της Εταιρείας παρακολουθήσουν 
ανελλιπώς ένα σεμινάριο και υποστούν τη δοκιμασία της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. και 
απόφαση της Γ. Σ., όσα από τα άπλα μέλη αποδεδειγμένα συμμετέχουν ενεργά και 
υπεύθυνα στις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

4. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να γραφούν ως τακτικά μέλη και άτομα τα όποια δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, μόνον αν αυτά έχουν αποδεδειγμένα 
κ άνει ειδικ ές σπουδές για τα κ άρστ. Η εγγραφή τους γίνεται μετά την υποβολή της 
αιτήσεως του άρθρου 6 και απόφαση του Δ.Σ.. που τίθεται υπό την έγκριση της Γ.Σ. 

5. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορούν να 
εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο απασχολεί την 
Εταιρεία και να αναπτύσσουν τη γνώμη τους αυτή στα αρμόδια όργανα της, να ασκούν 
έλεγχο και εποικοδομητική κριτική στο Δ.Σ. για τις πράξεις του, να ανακοινώνουν σχετικές 
με τους σκοπούς της Εταιρείας εργασίες και μελέτες, να χρησιμοποιούν με δική τους 
ευθύνη τα τεχνικά μέσα της Εταιρείας, να προτείνουν νέα μέλη, να εκλέγουν και να 
εκλέγονται. 

6. Είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας για την 
πραγματοποίηση των σκοπών της. να πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους, να 
παρακολουθούν τις Γ.Σ., να εκπληρώνουν ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες, που 
έχουν αναλάβει και οφείλουν να συμμορφώνονται στις αποφύσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. 
έστω και αν δεν συμφωνούν με αυτές. 

7. Όλα τα μέλη της Εταιρείας, τακτικά και μη, έχουν βασική υποχρέωση να αφήνουν εντελώς 
άθικτα και στις φυσικές τους θέσεις τα ευρήματα και το διάκοσμο των σπηλαίων και να 
γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε αντίθετη ενέργεια η οποία πέφτει στην αντίληψη τους. 
Επίσης οφείλουν να σέβονται και να μη ιδιοποιούνται τις εργασίες των άλλων μελών. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 0 ο :  Α Π Λ Α  Μ Ε Λ Η  

Απλά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται, μετά από τη σχετική αίτηση του άρθρου 6, όσοι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παραγρ. 1 και 4. 

Τα απλά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη. Δεν 
έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, μπορούν όμως να μετέχουν στις συζητήσεις 
των Γ.Σ., κ αθώς κ αι στους Τομείς Εργ ασίας της Εταιρείας, όχι όμως κ αι στις ψηφοφορίες. 
Κατ' εξαίρεση τα απλά μέλ η των Τ. Τμημάτων της Εταιρείας μπορούν να εκλέγουν και να 
εκλέγονται μόνο σ΄ αυτά. 

Απλό μέλος μπορεί ν΄ αποκτήσει την ιδιότητα του Τακτικού μέλους, όταν συγκεντρώνει τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 2 και 3 ή του άρθρου 2, παρ. 5 και ακολουθηθεί η 
διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 9. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 1 ο :  Ε Π Ι Τ Ι Μ Α  Μ Ε Λ Η  

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της 
πλειοψηφίας των 3/4 των μελών, που έχουν δικ αίωμα ψήφου κ αι είναι παρόντα στη Γ.Σ., 
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άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κοινωνία, στην Εταιρεία ή την 
Επιστήμη και δεν είναι ήδη μέλη της Εταιρείας, με την προϋπόθεση να δεχτούν και τα ίδια την 
ανακήρυξή τους. 

Τα Επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη της 
Εταιρείας. δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα να 
εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. και των Τομέων Εργασίας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 2 ο :  Κ Ω Λ Υ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  

Δεν μπορεί να γίνει μέλος της Εταιρείας: 

α) Όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα μετά από αμετάκλητη καταδίκη και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

β) Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, των 
ηθών, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά 
αδικήματα του Ποινικού Κώδικα. 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 

Ά ρ θ ρ ο  1 3 ο :  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η  Μ Ε Λ Ο Υ Σ  

Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από την Εταιρεία αφού καταθέσει σχετική 
έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να ξαναγίνει μέλος, εφόσον υποβληθεί ξανά στις 
διατυπώσεις έγγραφης του άρθρου 6 και καταβάλει το δικαίωμα της νέας έγγραφης του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 4 ο :  Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Μ Ε Λ Ο Υ Σ  

Μέλος της Εταιρείας διαγράφεται: 

α) Αν καταδικαστεί στη στέρηση του άρθρου 12, παραγρ. α ή για τα αδικήματα της παρ. β 
του ίδιου άρθρου. 

β) Αν με απόφαση του Δ.Σ., που θα επικυρωθεί από τη Γ.Σ., τιμωρηθεί με διαγραφή, 
σύμφωνα με τα άρθρα. 18, 19, 20 και 21. , 

γ) Αν προσφέρει εξαρτημένη εργασία με αμοιβή σε κρατικούς Η ιδιωτικούς φορείς υπό την 
ιδιότητα του ως σπηλαιολόγου, μέλους της Ε.Σ.Ε. και αντίθετα με το άρθρο 5. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 5 ο :  Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Η  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  

Αν μέλος της Εταιρείας καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από δύο (2) χρόνια την 
πληρωμή των συνδρομών του, το Δ.Σ. με έγ γ ραφο του το καλεί να εκπληρώσει την 
υποχρέωση του, τάσσοντας του εύλογη προθεσμία. 

Αν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση, θεωρείται ότι παραιτείται και το Δ.Σ. μπορεί 
με απόφαση του, να το διαγράψει. 

Το μέλος, που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να ξαναγραφεί 
οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει νέα αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 και εξοφλήσει τις οφειλές 
του προς την Εταιρεία. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ’ :  Π Ο Ρ Ο Ι   

 

Ά ρ θ ρ ο  1 6 ο :  Π Ο Ρ Ο Ι  

Πόροι της Εταιρείας είναι: 
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1. Τα δικαιώματα έγγραφης, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών. 

2. Οι τόκοι του κεφαλαίου. 

3. Τα έσοδα, που της χορηγούνται από τρίτους και οι κάθε είδους χρηματικές σχετικές 
ενισχύσεις και εισφορές. 

4. Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα και κάθε φύσεως παροχές από χαριστική πράξη, 
αρκ εί να μη γίνεται με όρους, που είναι δεσμευτικοί και αντίθετοι στους σκοπούς της 
Εταιρείας ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση τους. 

5. Τα έσοδα, που προέρχονται από χορούς, αγορές, λαχεία και κάθε άλλη εκδήλωση της 
Εταιρείας. 

6. Κάθε άλλο έσοδο, που προέρχεται από νόμιμη αιτία και εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

7. Οι κατά οποιονδήποτε τρόπο πόροι της Εταιρείας και τα κεφάλαια της διατίθενται μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε για τους σκοπούς της Εταιρείας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 7 ο :  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  

Η συνδρομή των μελών της Εταιρείας είναι ετήσια. 

Η συνδρομή των φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών, μελών της 
Εταιρείας, είναι το μισό της κανονικής συνδρομής. 

Μέλη που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν πληρώνουν συνδρομή κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. 

Το ύψος της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της 
πλειοψηφίας των 3/5 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στη Γ.Σ. 

Εφόσον οι οικονομικές συνθήκες ή οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλλουν, με την ίδια 
πλειοψηφία και μετά από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί η Γ.Σ. να αποφασίσει την έκτακτη 
εισφορά προς την Εταιρεία. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ ’  Π Ο Ι Ν Ε Σ  –  Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  -  
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Ά ρ θ ρ ο  1 8 ο :  Π Ο Ι Ν Ε Σ  

Ποινές επιβάλλονται στα μέλη της Εταιρείας, εφ΄ όσον: 

1. Παραβιάζουν το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. 

2. Δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

3. Με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά τους προσβάλλουν την υπόληψη ή 
διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας ή έρχονται σε αντίθεση με τους 
σκοπούς και τις βασικές αρχές της. 

4. Ενεργούν με πρόθεση να βλάψουν την Εταιρεία ή να εμποδίσουν την πραγματοποίηση 
των σκοπών της. 

5. Προσφέρουν εξαρτημένη με αμοιβή εργασία, ως εκπρόσωποι της Εταιρείας. 

6. Καταδικαστούν στη στέρηση ή για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 12, παρ. α 
και β. 

7. Δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 9 ο :  

Οι ποινές, που επιβάλλονται είναι:  
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α) Έγγραφη επίπληξη,  

β) Αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο και  

γ) οριστική διαγραφή. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 0 ο :  Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  ( Π . Ε . )  

Η Γ.Σ. εκλέγει για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο, που εκλέγονται το Δ.Σ. 
και η Ελεγκτική Επιτροπή, τριμελή Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) και δύο (2) αναπληρωματικά 
μέλη της η όποια επιλαμβάνεται κάθε παραπτώματος μέλους της Εταιρείας και προτείνει στο 
Δ.Σ. την τιμωρία του ή μη, καθώς και το είδος της ποινής. 

Το Δ.Σ. δεν δεσμεύεται από το πόρισμα, που του υποβάλει Η Π.Ε. για την τιμωρία ή μη του 
μέλους και την επιβολή ή μη της προτεινόμενης ποινής. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 1 ο :  

Το Δ.Σ. όταν πληροφορηθεί το παράπτωμα, αναθέτει τη διερεύνηση του στην Π.Ε. η όποια, 
αφού εξετάσει τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και το μέλος, που διάπραξε το 
παράπτωμα, υποβάλλει το πόρισμα της στο Δ.Σ. 

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που ποτέ 
δεν μπορεί να ξεπερνάει τους δύο (2) μήνες από τότε, που το Δ.Σ. πληροφορήθηκε το 
παράπτωμα. 

Αν το μέλος που διάπραξε το παράπτωμα είναι κ αι μέλ ος του Δ.Σ., της Ελ εγ κ τικ ής 
Επιτροπής, της Πειθαρχικής Επιτροπής ή της Δ.Ε. Τοπ. Τμήματος ή της Σ.Ε. Τομέα μπορεί 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι οριστικής αποφάσεως του 
Δ.Σ. Στην περίπτωση, που απαλλαγεί από τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από τον πρώτο 
επιλαχόντα. 

Το Δ.Σ. επιμελείται της γνωστοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως του, με την οποία 
τιμωρείται μέλος της Εταιρείας, σε όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ., που επιβάλλουν ποινές είναι οριστικές και ανέκκλητες. Ειδικά και 
μόνο το μέλος, που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή, όταν του γνωστοποιηθεί η ποινή, 
μπορεί, κ αταθέτοντας έγ γ ραφο στο Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ήμερες, να προσφύγει στην 
επόμενη Γ.Σ., που αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (μείωση ή 
επαύξηση) ή την εξάλειψη της ποινής, αφού προηγουμένου ακούσει το τιμωρημένο μέλος και 
το Δ. Σ.  

Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών, 
που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Το μέλος, που η ποινή διαγραφής του επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. δεν μπορεί να ξαναγίνει 
μέλος. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 2 ο :  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  

Όλα τα θέματα, που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, των διαφόρων 
Επιτροπών της, των Τομέων Εργασίας και των Τοπικών Τμημάτων της και δεν προβλέπονται 
από το Καταστατικό, θα ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό, που θα συνταχθεί από ειδική 
επιτροπή εκλεγμένη από Τακτική Γενική Συνέλευση και θα υποβληθεί από την επιτροπή στην 
αμέσως επόμενη από την εκλογή της Γενική Συνέλευση. 

Ό εσωτερικός Κανονισμός δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του Καταστατικού. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε ’  

 

Ά ρ θ ρ ο  2 3 ο :  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  –  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  

Η Εταιρεία διοικείται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και 
της Ισοτιμίας. 

Η Εταιρεία έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία της γίνεται σύμφωνα 
μόνο με τις διατάξεις του Καταστατικού και της Νομοθεσίας, που ισχύει. 

Επέμβαση άλλου φορέα Δημόσιου ή Ιδιωτικού στην αυτονομία της αυτή, χωρίς να του δίνεται 
αυτό το δικαίωμα από διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά, κάθε φορά, 
απορρίπτεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 4 ο :  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ.. που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, που εκλέγονται 
αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη. που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το Νόμο 
προσόντα και είναι ταμειακά εντάξει. 

2. Το Δ.Σ. εκ λ έγεται για δύο (2) χρόνια με μυστικ ή ψηφοφορία από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. 

3. Μέλη του Δ.Σ. γίνονται οι πρώτοι ένδεκ α (11) κ ατά σειρά από τους υποψηφίους, 
ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων, που συγκέντρωσαν, οι επόμενοι τέσσερις (4) στη 
σειρά υποψήφιοι, θεωρούνται ως επιλαχόντες. 

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και αν εκλεγούν χάνουν την ιδιότητα τους, 
άτομα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στην Εταιρεία ή συμβάλλονται με 
αυτή για προσφορά άλλων υπηρεσιών κάθε φύσεως με αμοιβή, ή αποβλέποντας στην 
επίτευξη κέρδους. Μέλη που συμβάλλονται με την Εταιρεία για την ανάληψη έργου 
προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής, μπορούν να γίνουν μέλη του Δ.Σ., εφόσον 
δεν αποβλέπουν σε κέρδος, αλλά η παροχή τους αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντολής του Αστικού Κωδικός για τις δαπάνες των 
μελών του Δ.Σ. αλλά και όλων γενικά, των μελών της Εταιρείας, αυτά καμιά αποζημίωση 
για ημεραργίες λόγω απασχολήσεως τους στις υποθέσεις της Εταιρείας δεν δικαιούνται 
έκτος από τα έξοδα μετακινήσεως, διαβιώσεως και διαμονής γ ια τα μέλ η που 
συμμετέχουν στις ομάδες εξερευνήσεως ή σε άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας, που 
απαιτούν μετακίνηση τους στο εσωτερικό της Χώρας ή στο Εξωτερικό. 

6. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, η Γ.Σ. έχει την εποπτεία, και τον έλεγχο 
του Δ.Σ. και μπορεί οποτεδήποτε να το παύει, ιδιαίτερα λόγω βαριάς παραβάσεως των 
καθηκόντων των μελών του ή ανικανότητας του για τακτική διαχείριση. Για να συγκληθεί 
Γ.Σ. με θέμα την παύση του Δ.Σ. απαιτείται να παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστο των 
μελών. Η σχετική απόφαση πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 2/3 των 
παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 5 ο :  Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Δ . Σ .  

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά, για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, που δεν 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. 

Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσεως, που έληξε, καθώς και τον 
προϋπολογισμό της επόμενης χρήσεως. 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για 
αποφάσεις, που πάρθηκαν σε συνεδρίαση, που απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά 
διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά. 
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Ά ρ θ ρ ο  2 6 ο :  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Δ . Σ .  Σ Ε  Σ Ω Μ Α  

Μέσα σε οκτώ (8) ήμερες απ’ την εκ λ ογ ή τους κ αι ύστερα από πρόσκληση του 
πλειονοψηφήσαντα Συμβούλου, τα μέλη του Δ. Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με 
μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό 
Γραμματέα, τον Ταμία, το Βοηθό του Ταμία, τον Έφορο Υλικού, τον Επόπτη Κτιρίου και τον 
Έφορο Αρχείου Σπηλαίων.  

Επίσης μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την συγκρότηση του σε Σώμα, το Δ.Σ. καλεί σε κοινή 
συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη 
διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία της Εταιρείας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 7 ο :  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Δ . Σ .  -  Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  
Μ Ε Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακ τικ ά μία (1) φορά το μήνα, αλλά και έκτακτα όποτε το θεωρήσει 
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους, στην όποια καθορίζονται και τα 
θέματα, που θα συζητηθούν, τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ήμερες από την 
υποβολή της αιτήσεως. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα επτά (7) τουλάχιστο από τα μέλη του. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, έκτος 
αν το θέμα της ψηφοφορίας έχει σχέση με προσωπικά ζητήματα. 

Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές 
συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα, αλλά για περισσότερες από έξι (6) διαδοχικές τακτικές 
συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται απ' τον επιλαχόντα 
Σύμβουλο, που έχει σειρά. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο 
Δ.Σ., στην οποία αναφέρει τους λόγους της παραιτήσεως του. Το μέλος, που αποχωρεί από 
το Δ.Σ. ευθύνεται μόνο για το χρόνο, που ήταν μέλος του. 

Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη του 
Δ.Σ. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, μειωθεί 
κάτω από επτά (7) και δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του 
Προέδρου μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα τη 
συμπληρωματική εκλογή Συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 8 ο :  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ . Σ .  

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή και σε οποιοδήποτε 
Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, ανακοινώνει όμως όλες τις ενέργειες του στο Δ.Σ. 

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με βάση τις διατάξεις του 
Καταστατικού και σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. 

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ. 

Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της Εταιρείας, τα εντάλματα 
πληρωμών και τις εντολές προς Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων, ή άλλων 
άξιων, που έχουν κατατεθεί στο όνομα της Εταιρείας. 

Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα και Ειδικό Γραμματέα επιμελείται της συντάξεως του 
προγράμματος μαθημάτων των υποχρεωτικών σεμιναρίων και του προγράμματος των 
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εξαμηνιαίων εκπαιδευτικών ερευνών και της δημοσιεύσεως και ανακοινώσεως τους από τα 
μέσα μαζικής ενημερώσεως. 

Φροντίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή του Καταστατικού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

Ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., να εκχωρήσει, στον Αντιπρόεδρο 
ορισμένες από τις αρμοδιότητες του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 9 ο :  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  

Σε περίπτωση, που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελέσει τα καθήκοντα 
του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν το ίδιο συμβαίνει κ αι με τον Αντιπρόεδρο, 
καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Σύμβουλος, που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 0 ο :  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ  

1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο της Γραμματείας της Εταιρείας και τα πρακτικά των 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φυλάει τη σφραγίδα της "Εταιρείας. 

 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο:  

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

β) Συντάσσει και συνυπογράφει κάθε έγγραφο της Εταιρείας, τα εντάλματα πληρωμών και 
τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων 
άξιων, που έχουν κατατεθεί στο όνομα της Εταιρείας. 

γ) Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού και την 
εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. 

2. Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των μελών της Εταιρείας και το Πρωτόκολλο 
εισερχομένων και εξερχόμενων έγγραφων και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της 
αλληλογραφίας. Συνεργάζεται με τις Συντονιστικές Επιτροπές, που διευθύνουν τους 
Τομείς Εργ ασίας για την αντιμετώπιση και επίλυση των επιμέρους προβλημάτων, που 
προκύπτουν κατά την πρόοδο της λειτουργίας τους και για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους, κ αθώς κ αι για κ άθε τι που έχει σχέση με την αρτιότερη κ αι 
πληρέστερη λειτουργία τους. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο 
συντάσσουν το πρόγραμμα των μαθημάτων των υποχρεωτικών σεμιναρίων και το 
πρόγραμμα των εξαμηνιαίων εκπαιδευτικών ερευνών, τα όποια δημοσιεύουν και 
ανακοινώνουν από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, 

4. Σε περίπτωση, που ο Γενικ ός Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκ τελέσει τα 
καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα. Αν το ίδιο συμβαίνει και με τον 
Ειδικό Γραμματέα, καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα ασκεί ο Σύμβουλος, που ορίζεται από το 
Δ.Σ. 

5. Το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρήσει στον Ειδικό Γραμματέα ορισμένες από τις αρμοδιότητες του 
Γενικού Γραμματέα, αν κρίνει ότι έτσι θα διευκολυνθεί η λειτουργία της Εταιρείας. 

6. Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας έχουν κοινή υποχρέωση και ευθύνη για την επίλυση 
όλων των προβλημάτων, που σχετίζονται με τα ειδικότερα καθήκοντα τους και για τα 
όποια υπάρχει αμφισβήτηση αν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ενός ή του άλλου. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 1 ο :  Τ Α Μ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Β Ο Η Θ Ο Σ  Τ Α Μ Ι Α  
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1. Ό Ταμίας διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Εταιρείας εισπράττει τις συνδρομές και 
γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς την Εταιρεία εκδίδοντας και 
υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Τις συνδρομές των μελών μπορούν να 
εισπράττουν επίσης ο Βοηθός του Ταμία και ο Ειδικός Γραμματέας. 

Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα, που εκδίδονται μετά από έγκριση της 
δαπάνης από το Δ. Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

Οι πληρωμές και οι εισπράξεις, που διενεργεί ο Ταμίας, γίνονται από στελέχη αποδείξεων 
σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Εταιρείας και θεωρημένα και υπογραμμένα από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. 

Τηρεί τα βιβλία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει 
υποχρεωτικά σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών. 

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το μηνιαίο απολογισμό του Ταμείου και καταρτίζει μαζί 
με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον ετήσιο απολογισμό 
της Εταιρείας και τους υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. 

Καταθέτει σε Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., στο όνομα της Εταιρείας τα 
διαθέσιμα χρηματικά ποσά. που υπερβαίνουν το ποσό που μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. 
να κρατάει στο Ταμείο του για τις επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. 

Οι αναλ ήψεις των χρημάτων, χρεογ ράφων, ή άλλων άξιων, που έχουν κατατεθεί στο 
όνομα της Εταιρείας. πραγματοποιούνται από τον Ταμία, το Βοηθό του ή άλλο Σύμβουλο 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. και εντολή και ειδική εξουσιοδότηση, που υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

2. Ο Σύμβουλος, που έχει εκλεγεί ως Βοηθός του Ταμία, τον βοηθάει στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του, τον αναπληρώνει σε περίπτωση, που απουσιάζει ή δεν μπορεί να 
ασκήσει τα καθήκοντα του και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις καρτέλες των 
συνδρομών και γενικά των οικονομικών παροχών των μελών προς την Εταιρεία.  

Σε περίπτωση, που ο Βοηθός του Ταμία απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα 
καθήκοντα του, χρέη Βοηθού Ταμία εκτελεί ο Σύμβουλος, που ορίζεται με σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. 

3. Ο Ταμίας έχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ταμειακή ανωμαλία. Ο δε 
Βοηθός Ταμία ομοίως για τις περιπτώσεις, που ευθύνεται προσωπικά. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 2 ο :  Ε Φ Ο Ρ Ο Σ  Υ Λ Ι Κ Ο Υ  

Ο Έφορος Υλικού φροντίζει για την προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση του υλικού της 
Εταιρείας και εξασφαλίζει στις ομάδες έρευνας το απαιτούμενο σε αυτές υλικό. Επίσης τηρεί 
πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής του υλικού της Εταιρείας. 

Ο Έφορος χορηγεί υποχρεωτικά το απαιτούμενο υλικό για κάθε έρευνα, εφόσον οι ομάδες 
έρευνας του υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος έρευνας, τα 
μέλ η της ομάδας, το υλικ ό που χρειάζεται και η πιθανή χρονική διάρκεια της έρευνας. Οι 
ομάδες αυτές είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν στον Έφορο, μέσα σε δύο μέρες από τη 
λήξη της έρευνας, το υλικό που χρησιμοποίησαν, υποβάλλοντας συγχρόνως έκθεση της 
καταστάσεως του χρησιμοποιηθέντος υλικού. Η χορήγηση του υλικού στις ομάδες εργασίας 
γίνεται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αιτήσεως, προτιμώμενης 
της ειδικής αξιολογήσεως του έργου. 

Ο Έφορος ενημερώνει το Δ.Σ. για την κατάσταση του υλικού της Εταιρείας και εισηγείται την 
καταστροφή του άχρηστου και την αντικατάσταση του με την αγορά νέου, σύμφωνα με την 
πρόοδο και τις επιτεύξεις της επιστήμης, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατό καλύτερο, η 
πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και η ασφάλεια των μελών της. 
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Σε περίπτωση, που δημιουργηθεί Τομέας Εξερευνήσεων, ο Έφορος συνεργάζεται μ' αυτόν 
και συντονίζουν μαζί τις εξερευνητικές αποστολές, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι έρευνες 
από άποψη υλικού. 

Σε περίπτωση, που απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του χρέη Εφόρου 
Υλικού εκτελεί ο Σύμβουλος, που ορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

  

Ά ρ θ ρ ο  3 3 ο :  Ε Π Ο Π Τ Η Σ  Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Υ  

Ό Επόπτης Κτιρίου είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ιδιόκτητης αίθουσας της Εταιρείας 
και της βιβλιοθήκης. Επισημαίνει τις τυχόν ελλείψεις σε έπιπλα και σκεύη, καταγράφει και 
τηρεί ενημερωτικό κατάλογο των υπαρχόντων επίπλων και σκευών, και σε συνεργασία με το 
Προεδρείο του Δ.Σ. προβαίνει σε αντικατάσταση και καταστροφή όσων είναι άχρηστα. 

Καταγράφει και τηρεί ενημερωτικό κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης της Εταιρείας και 
εισηγείται στο Δ. Σ. την αγορά καινούριων για τον εμπλουτισμό της. ώστε να γίνεται 
πληρέστερη η ενημέρωση των μελών, πάνω σε θέματα, που αφορούν γενικά την 
Σπηλαιολογία. 

Αν δημιουργηθεί Τομέας Βιβλιοθήκης, οι πιο πάνω αρμοδιότητες, που αφορούν τη βιβλιοθήκη 
ανήκουν στον Τομέα και ο Έφορος Κτιρίου υποχρεωτικά συνεργάζεται με αυτόν. 

Σε περίπτωση απουσίας του, ο Έφορος Κτιρίου αναπληρώνεται από τον Σύμβουλο, που 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

 

Ά ρ θ ρ ο  3 4 ο :  Ε Φ Ο Ρ Ο Σ  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  Σ Π Η Λ Α Ι Ω Ν  

Ό Έφορος Αρχείου Σπηλαίων τηρεί και ενημερώνει το αρχείο των σπηλαίων και λοιπών 
καρστικών μορφών. 

Παραλαμβάνει από τις ομάδες έρευνας τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις, που συλλέγουν, 
καθώς και τα σχέδια, που συντάσσουν και τα ταξινομεί, ώστε να γίνεται συστηματική και 
εύχρηστη η λειτουργία του Αρχείου και η χρησιμοποίηση του από τα μέλη της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση, που δημιουργηθεί Τομέας Αρχείου, συνεργ άζεται με αυτόν κ αι από κοινού 
συντονίζουν την οργάνωση του Αρχείου. 

Ό Έφορος είναι υπεύθυνος για τους φακέλους και το αρχείο και σε καμιά περίπτωση δεν 
επιτρέπει την απομάκρυνση των φακέλων του αρχείου από τα Γραφεία της Ε.Σ.Ε. 

Όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του. αναπληρώνεται από τον 
Σύμβουλο, που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 5 ο :  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  ( Ε . Ε . )  

Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο 
ψηφοδέλτιο, που εκλέγονται το Δ.Σ. και η Π.Ε. Οι επόμενοι δύο (2) κατά. σειρά επιτυχίας από 
τους υποψήφιους της Ε.Ε. θεωρούνται ως επιλαχόντες. 

Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο την 
οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, το Δ. Σ. πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία, που η Ε.Ε. 
θεωρεί αναγκαία για να εκτελέσει το έργο της. Μετά από κάθε έλεγχο της είναι υποχρεωμένη 
να συντάσσει Πρακτικό - Έκθεση. που περιέχει τις παρατηρήσεις της σχετικ ά με την 
οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. Η έκθεση αυτή τοποθετείται μαζί με τον ετήσιο 
οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας οχτώ (8) 
τουλάχιστον ήμερες πριν από την Τακτική Συνέλευση, στην όποια θα διαβαστεί. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Σ Τ ’  -  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ - Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  
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Ά ρ θ ρ ο  3 6 ο :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  ( Γ . Σ . )  

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. με πρόσκληση, που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. και 
τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Εταιρείας, ταχυδρομείται στα μέλη και δημοσιεύεται σε δύο (2) 
καθημερινές εφημερίδες της έδρας της "Εταιρείας, τριάντα (30) τουλάχιστο ήμερες πριν 
από την σύγκληση της Γ.Σ.  

Στις Γ.Σ. συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα όσα από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν 
πλ ηρώσει τις συνδρομές τους μέχρι κ αι του τρέχοντος έτους. Συμμετέχουν και τα άπλα 
μέλη, αλλά με τους περιορισμούς που ορίζει το άρθρο 10. Η Τακτική Γενική Συνέλευση 
γ ίνεται μία φορά το χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο. Σε αυτή διαβάζονται και επικυρώνονται 
τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα της 
Εταιρείας στον προηγούμενο χρόνο. Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός του 
προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γ.Σ. 
εγκρίνει τις πράξεις και την οικονομική ετήσια διαχείριση του Δ. Σ. και το απαλλάσσει από 
κάθε ευθύνη. Έπειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και 
ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. 

Εφόσον μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχει ζητηθεί με έγγραφη αίτηση, που έχει κατατεθεί στη 
Γραμματεία της Εταιρείας και υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών, 
η συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην 
ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 

3. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από 
σχετική απόφαση του Δ.Σ., που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ή μετά 
από αίτηση, που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον του συνόλου των μελών και 
περιέχει τους λόγους της έκτακτης συγκλήσεως, που αποτελούν και τα θέματα της 
ημερήσιας διατάξεως. ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή 
της σχετικής αιτήσεως των μελών. 

4. Στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων, που 
δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 7 ο :  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο  Γ . Σ .  

Καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα, της Γενικής Συνελεύσεως εκτελούν μέλη της Εταιρείας, 
που εκλέγονται με ανάταση των χεριών. 

1. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις 
σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Καταρτίζει κατάλογο 
ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο αυτό τηρώντας τη σειρά 
προτεραιότητας.  

Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα, που δεν 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους 
ομιλητές που παρεκτρέπονται και αποβάλλει από την αίθουσα τα μέλ η, που με τη 
συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ. 

Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ή σε όποιο άλλο θέμα 
προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως. 

2. Ο Γραμματέας της Γ.Σ. τηρεί τα πρακτικά, της Γ.Σ., που υπογράφονται από τον ίδιο και τον 
Πρόεδρό της. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 8 ο :  Α Π Α Ρ Τ Ι Α  Κ Α Ι  Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  Γ . Σ .  
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1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των τακτικών μελών, που έχουν 
πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του τρέχοντος έτους. Για το σχηματισμό της 
απαρτίας δεν υπολογίζονται τα άπλα μέλη. που παραβρίσκονται. 

Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους 
από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των τακτικών μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο της. 

Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. την  ίδια ήμερα και ώρα της επόμενης 
εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως. Η δεύτερη αυτή Γ.Σ. έχει απαρτία, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών, που είναι ταμειακά εντάξει. 

2. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που 
έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα, που το Καταστατικό απαιτεί 
άλλη πλειοψηφία. 

Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία 
γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικής 
Επιτροπής και σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε 
θέματα ενστάσεως κατά της έγγραφης ή απορρίψεως της έγγραφης μέλους ή τιμωρίας 
μέλους με αποβολή ή διαγραφή. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 9 ο :  Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  

1. Κάθε δύο (2) χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της 
ημερήσιας διατάξεως, εκλέγει το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική 
Επιτροπή. 

2. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και της 
Πειθαρχικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις 
υποψηφιότητας, το αργότερο είκοσι (20) ήμερες πριν από την ήμερα των αρχαιρεσιών. Τα 
ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας. 

Αν δεν έχουν κ ατατεθεί έγ κ αιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας και δεν συγκεντρώνεται ο 
απαιτούμενος για να καταρτιστεί ψηφοδέλτιο αριθμός υποψηφίων (δηλαδή 11 για το Δ.Σ. 
και από 3 για την Ελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή), οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για 
την ίδια ήμερα κ αι ώρα της επόμενης εβδομάδας, για να συμπλ ηρωθεί στο μεταξύ ο 
αριθμός των υποψηφίων. 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιέχει όλους τους υποψήφιους τόσο 
για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή. 

3. Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται ταχυδρομικώς και συστημένα δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ήμερες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών μ ο ν ο στα Τακτικά μέλη της Εταιρείας, που 
κ ατοικ ούν μόνιμα έκ τος της έδρας της. Μαζί με τα ψηφοδέλ τια αποστέλλονται και 
σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας φάκελοι, όμοιοι με εκείνους, που θα 
χρησιμοποιηθούν την ημέρα των αρχαιρεσιών. 

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, που κατοικούν μόνιμα έκτος της έδρας της, οφείλουν να 
ταχυδρομήσουν στην ταχυδρομική θυρίδα της Εταιρείας ή Poste Restante του Κεντρικού 
Ταχυδρομείου Αθηνών μέσα σε απλό ταχυδρομικό φάκελο, το φάκελο με τη σφραγίδα της 
Εταιρείας, που περιέχει το ψηφοδέλτιο. Ο φάκελος, που περιέχει το ψηφοδέλτιο πρέπει να 
φέρει μόνο τη σφραγίδα της Εταιρείας και καμιά άλλη ένδειξη, αλλιώς ακυρώνεται το 
ψηφοδέλτιο. Τα στοιχεία του αποστέλλοντος μέλους και η διεύθυνση της Εταιρείας 
γράφονται μόνο στον εξωτερικό φάκελο. 

Το πρωί της ημέρας των αρχαιρεσιών ή το βράδυ της προηγούμενης, αν τα Ταχυδρομεία 
αργούνε την ήμερα των αρχαιρεσιών, τριμελής επιτροπή μελών του Δ.Σ. εκλεγμένη και 
εξουσιοδοτημένη από το Δ.Σ. παραλαμβάνει από το Ταχυδρομείο τους φακέλους με τα 
ψηφοδέλτια συντάσσοντας σχετικό πρακτικό παραλαβής τους. Οι παραληφθέντες φάκελοι 
μαζί με το πρακτικό παραλαβής τους παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή της Γ.Σ. Η 
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Εφορευτική Επιτροπή, αφού ελέγξει αν τα μέλη τα όποια ταχυδρόμησαν τους φακέλους με 
τα ψηφοδέλτια είναι ταμειακά εντάξει, καταστρέφει τον εξωτερικό φάκελο και ρίχνει στην 
κάλπη το φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και περιέχει το ψηφοδέλτιο. Αν 
υπάρχουν μέλη, τα όποια δεν είναι ταμειακά εντάξει, η Εφορευτική Επιτροπή καταστρέφει 
τους φακέλους, χωρίς να τους ανοίξει και κάνει σχετική μνεία στο τηρούμενο από αυτή 
πρακτικό. 

4. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και μετά ο Γ. 
Γραμματέας διαβάζει τον πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και την 
Πειθαρχική Επιτροπή. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή των 11 μελών του 
Δ.Σ., των 3 της Ελεγκτικής Επιτροπής και των 3 της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια, τα όποια μοιράζονται από την Εφορευτική 
Επιτροπή. Οι εκλογείς παρίστανται στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως εκτός από τα 
μέλη, που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 

Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μέχρι ένδεκα (11) σταυρούς 
προτιμήσεως μπροστά από τα αντίστοιχα ονόματα των υποψηφίων του Δ.Σ. και μέχρι 
τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως μπροστά απ' τα αντίστοιχα ονόματα των υποψηφίων της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και της Πειθαρχικής Επιτροπής. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε 
φάκελο, ο όποιος μοιράζεται από την Εφορευτική Επιτροπή και έχει πάνω του τη 
σφραγίδα της Εταιρείας. Κάθε εκλογέας ο όποιος ψηφίζει υπογράφει στον πίνακα των 
ψηφισάντων, που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως ελεγχθεί και πάλι 
αν είναι ταμειακά εντάξει. 

5. Οι αρχαιρεσίες τελειώνουν όταν ψηφίσει και ο τελευταίος παραβρισκόμενος εκλογέας, 
εφόσον η μέρα των αρχαιρεσιών είναι καθημερινή. Αν η μέρα των αρχαιρεσιών είναι 
Κυριακή ή αργία, οι αρχαιρεσίες τελειώνουν με τη δύση του ήλιου, αλλά μπορούν να 
παραταθούν για μια ώρα, αν υπάρχουν εκλογείς, που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν. 

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει μόνη της τη διαλογή των 
ψήφων τηρώντας σχετικό πίνακα. Μετά τη λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους 
επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή και 
την Πειθαρχική Επιτροπή και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τους 
σταυρούς προτιμήσεως, που πήραν. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με 
κλήρωση.  

Στη συνέχεια Η Εφορευτική Επιτροπή αφού συντάξει κ αι υπογράψει το πρακτικ ό των 
αρχαιρεσιών, το όποιο τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρείας, καλεί τους 
επιτυχόντες την επόμενη μέρα σε πρώτη Συνεδρίαση και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα 
τα σχετικά έγγραφα στο Σύμβουλο, που πλειοψήφησε. Ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος καλεί 
το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 26. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ ’  -  Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  

 

Ά ρ θ ρ ο  4 0 ο :  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  
Δ Ι Α Λ Υ Σ Η  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

Για να ληφθεί απόφαση μεταβολής των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται συναίνεση όλων των 
μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 100 Α.Κ. 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται η σύγκληση 
Γενικής Συνελεύσεως, η οποία έχει απαρτία εφόσον παραβρίσκεται το 50% τουλάχιστο των 
τακτικών μελών, που είναι ταμειακά εντάξει. 

Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας πρέπει να 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών. 
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Αν αποφασιστεί η διάλ υση της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται στην Ελληνική 
Γεωλογική Εταιρεία. Στην περίπτωση δε που η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία δεν την 
αποδεχτεί ή διαλυθεί κι' αυτή η περιουσία της Ε.Σ.Ε. περιέρχεται στο Γεωλογικό Τμήμα της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 1 ο :  Μ Η  Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Μ Ε Ν Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α  

Κάθε ζήτημα, το όποιο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή 
τους σχετικούς με τα Σωματεία Νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται στην 
έγκριση ή μη της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή της ειδικά για αυτό το 
λόγο συγκαλούμενης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Οι αποφασισθείσες στη Γενική Συνέλευση της 12-10-2005 τροποποιήσεις του παρόντος 
Καταστατικού θα ισχύσουν από την έγκριση τους απ’ το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή 
τους στο οικείο βιβλίο Σωματείων. 

 

Αθήνα 12 – 10 – 2005 

 Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ 
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