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Όλα τα θέµατα σχετικά µε το Τµήµα Κρήτης της Ε.Σ.Ε. ρυθµίζονται από το 

καταστατικό της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 

την 211/2006 απόφαση του Πρωτοδικείου. Ο παρών εσωτερικός κανονισµός, που 

συντάσσεται βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού, λειτουργεί συµπληρωµατικά, µε 

σκοπό να καλύψει όσα θέµατα λειτουργίας του Τµήµατος δεν ρυθµίζονται από το 

καταστατικό. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε τα 

οριζόµενα στο καταστατικό. Σε περίπτωση διαφορετικών ρυθµίσεων στα δύο κείµενα 

υπερισχύουν τα οριζόµενα στο καταστατικό.  

 

1. ΜΕΛΗ 

 
∆όκιµα εγγράφονται τα µέλη που έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και 

συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Τµήµατος. Τα δόκιµα µέλη θα 

πρέπει να είναι ενήλικα ή να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το 16ο έτος της 

ηλικίας τους και έχουν τη γραπτή συναίνεση του κηδεµόνα τους. Τα µέλη αυτά 

δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά µπορούν να 

παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Τµήµατος ως ακροατές.  Έξι 

µήνες µετά την εγγραφή τους τα δόκιµα µέλη, εφόσον παραµένουν ενεργά και 

συµµορφώνονται στους κανόνες λειτουργίας του Τµήµατος, γίνονται τακτικά µε 

απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής.  

Τακτικά εγγράφονται τα δόκιµα µέλη που συµµετέχουν ενεργά στις 

δραστηριότητες του Τµήµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών µε 

απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Τα µέλη αυτά έχουν το δικαίωµα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται 

τόσο το καταστατικό της ΕΣΕ όσο και τον Εσωτερικό Κανονισµό του Τµήµατος.  

Αρωγά εγγράφονται τα µέλη που µε την συνδροµή τους θέλουν να ενισχύσουν 

οικονοµικά το Τµήµα. Τα µέλη αυτά δεν µπορούν να γίνουν δόκιµα εκτός και αν 

περάσουν από την διαδικασία των σεµιναρίων. Μπορούν να πάρουν µέρος σε 

εκδηλώσεις του Τµήµατος και να παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις σαν 

ακροατές. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν σε αποστολές του Τµήµατος µόνο 

µετά από πρόσκληση κάποιων µελών. 
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Συµπληρωµατικά στα παραπάνω για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του 

µέλους του Τµήµατος πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10€ για εγγραφή και το 

ποσό των 30€ για ετήσια συνδροµή. Η ιδιότητα µέλους αναστέλλεται σε 

περίπτωση που δεν πληρωθούν οι συνδροµές δύο συνεχόµενων ετών. Τα µέλη 

του Τµήµατος έχουν δικαίωµα να ενεργοποιήσουν ξανά την ιδιότητα µέλους τους 

πληρώνοντας την συνδροµή του τρέχοντος έτους και του προηγούµενου σαν 

επανεγγραφή και απαλλάσσονται από την πληρωµή των συνδροµών όλων των 

προηγούµενων ετών.  

Στην περίπτωση που κάποιο µέλος ενεργεί κατά παράβαση των όποιων 

διατάξεων ή κανόνων ισχύουν στο Τµήµα ή δηµιουργεί γενικά µε τη συµπεριφορά 

του πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία του Τµήµατος, η ∆Ε µπορεί µε απόφασή της 

να προχωρήσει σε οριστική διαγραφή του µέλους αυτού. Η απόφαση της 

διαγραφής κοινοποιείται εγγράφως στο διαγραφέν µέλος, το οποίο έχει δικαίωµα 

να καταθέσει στην ∆Ε ένταση εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών. Η ένσταση 

εξετάζεται από την επόµενη ΓΣ του Τµήµατος, η οποία και αποφασίζει οριστικά 

σχετικά µε το θέµα. Κατά τη συζήτηση του θέµατος ο ενδιαφερόµενος έχει το 

δικαίωµα να παρίσταται στη συζήτηση. Στην περίπτωση που το διαγραφέν µέλος 

είναι εγγεγραµµένο µέλος και στην ΕΣΕ, η απόφαση κοινοποιείται στην ∆.Ε. της 

ΕΣΕ.  

Οι συναντήσεις των µελών του Τµήµατος γίνονται κάθε Τετάρτη στις 8.30µ.µ. 

στα γραφεία του Τµήµατος. Στις συναντήσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται 

προβολές διαφανειών, βίντεο και οµιλίες για µια ώρα και θα ακολουθεί συζήτηση 

των µελών για τα τρέχοντα θέµατα. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, συναντήσεις θα 

πραγµατοποιούνται και την ∆ευτέρα. 

 

 

2. ΤΑΜΕΙΟ 
 

• Η ετήσια συνδροµή των µελών του Τµήµατος ορίζεται στα 30 €. Οι συνδροµές 

πρέπει να καταβάλλονται µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του κάθε έτους. 

• Όποτε η ∆ιοικούσα Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, τα τακτικά και τα δόκιµα µέλη του 

Τµήµατος µπορεί να κληθούν να καταβάλουν έκτακτη εισφορά µε ποσό που θα 

κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση. Οι έκτακτες εισφορές έχουν υποχρεωτική 

µορφή για τα µέλη. 

 

 

3. ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

• Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος εκλέγει την ∆ιοικούσα Επιτροπή που 

αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Η θητεία της ∆.Ε. είναι διετής. Σε περίπτωση 

παραίτησης ή ανεπάρκειας ενός µέλους και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

αναπληρωµατικό, συνέρχεται έκτακτη Γ.Σ. για την αντικατάσταση του. Αν οι 

υποψήφιοι είναι περισσότεροι από 5, διενεργείται µυστική ψηφοφορία µε µέγιστο 

αριθµό σταυρών τους 5. 
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• Ο χρόνος και ο τόπος των τακτικών συνεδριάσεων της ∆Ε ανακοινώνονται  

εγκαίρως. Τα τακτικά και ταµειακώς εντάξει µέλη µπορούν να παρίστανται στις 

συνεδριάσεις της ∆Ε, χωρίς όµως δικαίωµα λόγου, εκτός αν τους ζητηθεί.  

• Οι αποφάσεις της Γ.Σ. και της ∆Ε αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Τµήµατος και κοινοποιούνται στα µέλη του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Πριν τη συνεδρίαση της επόµενης ∆Ε τα πρακτικά της προηγούµενης   

συνεδρίασης ανακοινώνονται, συµφωνούνται και υπογράφονται µε ευθύνη του 

Γραµµατέα. 

• Τα καθήκοντα των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής ορίζονται ως εξής: 

 

 

Πρόεδρος  

� Εκπροσωπεί το Τµήµα σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους. 

� Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

και των γενικών συνελεύσεων του Τµήµατος και σε συνεργασία µε τον 

Γραµµατέα καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.  

� Υπογράφει µε τον Γραµµατέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε το 

Τµήµα. 

� Υπογράφει µε τον Ταµία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών. 

� Μονογράφει όλα τα βιβλία του Τµήµατος. 

� Φροντίζει µε τον Γραµµατέα την εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού 

και την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆.Ε. και των Γενικών 

Συνελεύσεων.  

 

Γραµµατέας 

� Συντάσσει  και υπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του 

Τµήµατος.  

� Φροντίζει µε τον Πρόεδρο την εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού και 

την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆.Ε. και των Γενικών Συνελεύσεων.  

� Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των 

συνεδριάσεων της ∆.Ε. και των γενικών συνελεύσεων. 

� Μεριµνά για την τήρηση του βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων της ∆.Ε., 

του βιβλίου των Γενικών Συνελεύσεων του Τµήµατος, του βιβλίου 

Πρωτοκόλλου και του Μητρώου Μελών. 

 

Ταµίας 

� ∆ιαχειρίζεται την χρηµατική περιουσία του Τµήµατος, ενεργεί τις 

εισπράξεις και τις πληρωµές και υπογράφει τα γραµµάτια εισπράξεων 

και τα εντάλµατα πληρωµών. 

� Εισπράττει τις συνδροµές των µελών. 

� Προτείνει τις έκτακτες εισφορές. 

� Μεριµνά για την τήρηση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.  

 

Έφορος Υλικού  
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� Φροντίζει για την προµήθεια, συντήρηση και διαχείριση του 

σπηλαιολογικού υλικού του Τµήµατος, καθώς, επίσης, και του 

εξοπλισµού φαραγγιών, µε τη βοήθεια και κάποιου άλλου µέλους που 

ορίζεται ως αναπληρωτής/βοηθός.  

� Μεριµνά για την τήρηση του Βιβλίου Υλικών και του πρωτοκόλλου 

παραδόσεως και παραλαβής του υλικού.  

� Πραγµατοποιεί διαρκή έρευνα αγοράς σχετικά µε τον σπηλαιολογικό 

εξοπλισµό και τα νέα υλικά 

 

Έφορος Αρχείου 

� Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της βιβλιοθήκης και την τήρηση 

του σχετικού βιβλίου.  

� Τηρεί και ενηµερώσει το αρχείο των σπηλαίων. 

� Παραλαµβάνει από τις οµάδες έρευνας τα στοιχεία και τις 

παρατηρήσεις που συλλέγουν, τα ταξινοµεί και φροντίζει, ώστε να 

γίνεται συστηµατική και εύχρηστη η λειτουργία του Αρχείου και η 

χρησιµοποίησή του από τα µέλη του Τµήµατος.  

� Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων του Τµήµατος και του 

σχολείου των Γωνιών. 

 

 

4. ΓΡΑΦΕΙΑ  
 

∆ύο µέλη του Τµήµατος κάθε µήνα θα ορίζονται ως υπεύθυνοι καθαριότητας 

των γραφείων του Τµήµατος, σύµφωνα µε τον πίνακα που θα καταρτίζεται. Τα 

µέλη αυτά πρέπει τουλάχιστον µία φορά τον µήνα να κάνουν γενική καθαριότητα 

στο χώρο και κάθε Τετάρτη να φροντίζουν για την επιτόπου τακτοποίηση του 

χώρου.  

 

5. ΕΦΟΡΕΙΟ  

 
• Τα µέλη είναι υποχρεωµένα να επιστρέφουν τον εξοπλισµό που έχουν δανειστεί 

από το Τµήµα την πρώτη Τετάρτη µετά από την αποστολή για την οποία τον 

δανείστηκαν. Όλα τα υλικά πρέπει να παραδίδονται καθαρά και συντηρηµένα. 

• Μαζί µε την επιστροφή των υλικών θα κατατίθεται και µικρή αλλά κατά το 

δυνατόν πλήρη έκθεση της αποστολής και φωτογραφικό ή κάθε άλλο υλικό. Η 

έκθεση αυτή µε τις σχετικές τροποποιήσεις και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο 

από τη ∆Ε θα µπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

• Τα υλικά θα ζητούνται για δανεισµό κάθε Τετάρτη βράδυ και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις σε συνεννόηση µε τον έφορο άλλη ηµέρα. Τα µέλη θα τα 

χρησιµοποιούν µόνο για σπηλαιολογικούς σκοπούς  και µόνο κατά τον 

ενδεδειγµένο τρόπο.  
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6. ΑΡΧΕΙΟ  -  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 

• Στόχος είναι η δηµιουργία πλήρους αρχείου σπηλαίων που θα περιλαµβάνει όλα 

τα σπήλαια που έχουν επισκεφθεί και εξερευνηθεί από µέλη του Συλλόγου. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλα τα σπήλαια πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση, τυχόν 

βιβλιογραφία, χαρτογράφηση µε το στίγµα του σπηλαίου και οδηγίες για την 

πρόσβαση σε αυτό, φωτογραφίες και διαφάνειες. Τα µέλη του Τµήµατος µπορούν 

να έχουν πρόσβαση στο αρχείο σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο Αρχείου. Εφ' 

όσον υπάρχει δυνατότητα µπορεί να βγουν φωτοαντίγραφα. Ουδέποτε πρωτότυπα 

βγαίνουν έξω απ' τα γραφεία του Τµήµατος.  

• Επίσης, στα γραφεία του Τµήµατος λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Τα µέλη 

µπορούν να δανειστούν το υλικό της βιβλιοθήκης έως 2 εβδοµάδες.  

 

7.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 

Κάθε αποστολή του Τµήµατος θα πρέπει να προγραµµατίζεται από τα µέλη και 

τον υπεύθυνο της αποστολής όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίζεται η 

σχετική άδεια από την αρµόδια Εφορεία. 

Κάθε αποστολή επίσης θα πρέπει να έχει την έγκριση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Ο αρχηγός της αποστολής επιλέγει κατά την κρίση του τα µέλη που θα 

συµµετέχουν και είναι υπεύθυνος για την έκβαση της αποστολής τόσο ως προς το 

Τµήµα όσο και ως προς τρίτους (αρχές, τοπική κοινωνία κτλ) 
Κατά τη διάρκεια της αποστολής τα µέλη θα πρέπει να φροντίζουν να αφήνουν το 

στίγµα του Τµήµατος στην τοπική κοινωνία. Προσπαθούν να συνοµιλούν µε τα 

µέλη της τοπικής κοινωνίας και να ενηµερώνουν για την αποστολή στην περιοχή 

τους, να µοιράζουν πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, αυτοκόλλητα κτλ), να 

ανταλλάσσουν τηλέφωνα, να καταγράφουν απειλές για τις καρστικές µορφές και 

του ευρύτερου περιβάλλοντος του τόπου και γενικά να κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους.  

 

8. ∆ΙΑΦΟΡΑ  

 
• Τράπεζα Αίµατος. Η τράπεζα αίµατος του Τµήµατος είναι δανειστική. 

Κατώτερος αριθµός σε φιάλες αίµατος που πρέπει να υπάρχουν µόνιµα ορίζονται 

οι 20. Αίµα µπορούν να δανειστούν τα ταµειακά εντάξει τακτικά και δόκιµα µέλη 

του Τµήµατος και αν υπάρχουν πάνω από 20 φιάλες και οι πρώτου βαθµού 

συγγενείς τους. Όσα µέλη δανειστούν αίµα πρέπει να το επιστρέψουν στην 

τράπεζα το συντοµότερο. Ετήσια ηµέρα εθελοντικής αιµοδοσίας ορίζεται η 15η 

Ιουνίου. 

 


