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1. ΜΕΛΗ 
• Για να γίνει κάποιος µέλος του Τµήµατος πρέπει να καταβάλει 15€ για εγγραφή  και 

ετήσια συνδροµή 15€. Μέλος που δεν θα έχει πληρώσει τις συνδροµές 3 συνεχόµενων 
ετών διαγράφεται από το Τµήµα, µετά από γραπτή ειδοποίηση.  
∆όκιµα εγγράφονται τα µέλη που µε τη συνδροµή τους θέλουν να ενισχύσουν οικονοµικά 
το Τµήµα. Τα µέλη αυτά δεν µπορούν να γίνουν Τακτικά, εκτός και αν περάσουν από τη 
διαδικασία των σεµιναρίων. Μπορούν να πάρουν µέρος σε εκδηλώσεις του Τµήµατος και 
να παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις ως ακροατές µε δικαίωµα λόγου, αλλά όχι 
ψήφου. Επίσης, όλα τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και τις 
αποστολές του Τµήµατος. 
Τακτικά εγγράφονται τα ∆όκιµα µέλη που συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του 
Τµήµατος τουλάχιστον έξι (6) µήνες. Τα µέλη αυτά έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και 
του εκλέγεσθαι. 
Τα µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Πανεπιστηµίου, 
συγγενούς κλάδου της Σπηλαιολογίας, γίνονται αυτόµατα Τακτικά Μέλη, χωρίς να γίνουν 
πρώτα ∆όκιµα. 
Τα µέλη του Τµήµατος που έχουν για ένα διάστηµα αποχωρήσει  και επανέρχονται, 
πληρώνουν τη συνδροµή του τρέχοντος έτους και του προηγούµενου σαν επανεγγραφή 
και απαλλάσσονται από την πληρωµή των συνδροµών όλων των προηγούµενων ετών.  
 

• Οι συναντήσεις των µελών του Τµήµατος θα γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7.30 µ.µ. στα 
γραφεία του ΤΟ.Τ.Β.Ε., τα οποία φιλοξενούνται στο Τµήµα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.. 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 τη ∆ευτέρα. 

 
2. ΤΑΜΕΙΟ 
• Έσοδα του Τµήµατος αποτελούν οι συνδροµές των Μελών, εισφορές και δωρεές και 

χορηγίες από τρίτους. 
• Η ετήσια συνδροµή των µελών του Τµήµατος ορίζεται στα 15 €. Οι συνδροµές πρέπει να 

καταβάλλονται µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του κάθε έτους. 
• Όποτε η ∆ιοικούσα Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, µπορεί να ζητήσει από τα τακτικά και τα 

δόκιµα µέλη του Τµήµατος να καταβάλουν εθελοντική έκτακτη εισφορά µε ποσό που θα 
κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση.  
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3. ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

• Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Τµήµατος θα γίνεται κάθε χρόνο. Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση θα γίνεται όποτε το ζητήσουν το ένα τρίτο των ταµειακώς τακτοποιηµένων 
µελών ή η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Όλα τα µέλη πρέπει να ειδοποιούνται τουλάχιστον 15 
ηµέρες πριν. Επίσης εκλέγει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) 
µέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα να είναι µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Γεωλογίας 
και από δύο (2) αναπληρωµατικά. Η θητεία της ∆.Ε. είναι διετής. Σε περίπτωση 
παραίτησης ή αδυναµίας κάποιου µέλους της να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τον 
αντικαθιστά το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος. 

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

 Εκπροσωπεί το ΤΟ.Τ.Β.Ε. σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους. 
 Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και των 
Γενικών Συνελεύσεων του ΤΟ.Τ.Β.Ε. και σε συνεργασία µε τον Γραµµατέα 
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.  

 Συντάσσει µαζί µε τον Γραµµατέα τον Ετήσιο Απολογισµό ∆ράσης του Τµήµατος.  
 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 Τήρηση του Καταστατικού της Ε.Σ.Ε., 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 τη χρηµατική περιουσία του Τµήµατος, ενεργεί τις εισπράξεις και τις 
πληρωµές και υπογράφει τα γραµµάτια εισπράξεων και τα εντάλµατα πληρωµών. 

 Εισπράττει τις συνδροµές των µελών. 
 Ενηµερώνει σε κάθε συνεδρίαση της ∆.Ε. για την κατάσταση του Ταµείου και 
προτείνει τις έκτακτες εισφορές. 

 Μεριµνά για την τήρηση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.  
 Συντάσσει µαζί µε τον Πρόεδρο τον Ετήσιο Οικονοµικό απολογισµό του Τµήµατος.  
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Έφορος Υλικού  

 Φροντίζει για την προµήθεια, συντήρηση και διαχείριση του σπηλαιολογικού υλικού 
του Τµήµατος 

 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. 

 Σε περίπτωση απώλειας υλικού από κάποιο Μέλος, το κόστος αντικατάστασης 
επιβαρύνει το Μέλος αυτό. Σε περίπτωση καταστροφής λόγω της χρήσης, είναι 
απαραίτητη η δήλωσή του και το κόστος αντικατάστασης επιβαρύνει το Τµήµα. 

 
Έφορος Αρχείου 

 Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την τήρηση του σχετικού 
βιβλίου.  

 Τηρεί και ενηµερώνει 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.  

 
4. ΓΡΑΦΕΙΑ  

• ∆ύο µέλη του Τµήµατος κάθε µήνα θα ορίζονται ως υπεύθυνοι καθαριότητας των 
Γραφείων, σύµφωνα µε τον πίνακα που θα καταρτίζεται. Τα µέλη αυτά πρέπει 
τουλάχιστον µία φορά τον µήνα να κάνουν γενική καθαριότητα στο χώρο. Η συµµετοχή 
είναι προαιρετική.   

 
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. Μέλη 
που δεν έχουν εξοφλήσει τη συνδροµή τους ή επανειληµµένα καθυστερούν να τα 
επιστρέψουν ή τα επιστρέφουν ασυντήρητα, δε δικαιούνται να δανειστούν υλικά. Επίσης 
σε περίπτωση δανεισµού υλικών είναι υποχρεωτική η παράδοση της έκθεσης αποστολής.  

 
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.  

 


