
ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α  Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ »

Άρθρο 1

Τροποποιημένο  καταστατικό  του  Σωματείου  με  την  επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ» με έδρα την Κηφισιά Αττικής και

με σκοπούς όπως αναφέρονται αναλυτικότερα πιο κάτω:

Άρθρο 2

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός  του  Σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ» είναι η βελτίωση και διατήρηση της όρασης προς όφελος των

πολιτών, με κάθε νόμιμο τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατάλληλο

και ο οποίος μπορεί να είναι:

1) Η συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  για  την  ανάπτυξη  και

διατήρηση  της  δεοντολογίας  του  επαγγέλματος  του  οπτομέτρη  και  τη

διασφάλιση της ομαλής ενάσκησής του.

2) Η στήριξη, προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των οπτομετρών

και  η εκπροσώπησή τους για να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σε

ζητήματα που θίγουν τα συμφέροντά τους.

3) Ο Συμβουλευτικός ρόλος και η βοήθεια σε οπτομέτρες όσον αφορά τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

4) Η δια βίου εκπαίδευση σε θέματα επιστημών της όρασης με σκοπό την

συνεχή κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση

προβλημάτων  της  όρασης  και  για  την  διατήρηση  παροχής  υψηλού

επιπέδου υπηρεσιών στο κοινό.

5) Η οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

6) Η έκδοση και η κυκλοφορία επιστημονικών εντύπων στο κοινό και σε όλα

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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7) Η συνεργασία με δημόσιους φορείς και φορείς επαγγελμάτων υγείας με

σκοπό την πρόληψη, διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας υγείας στον

τομέα της όρασης.

8) Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα όρασης.

9) Η  εκπροσώπηση  των  Ελλήνων  Οπτομετρών  σε  αντίστοιχους

Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους φορείς.

10) Η εκπροσώπηση των οπτομετρών και  η  συνεργασία  με  την  Πολιτεία,

κρατικούς φορείς, Ευρωπαϊκούς φορείς και κάθε άλλο εθνικό ή παγκόσμιο

οργανισμό, νομοθετικό σώμα ή επαγγελματικές οργανώσεις ή Συλλόγους

για θέματα που αφορούν το επάγγελμα του οπτομέτρη,  το νομοθετικό

πλαίσιο της επιστήμης της οπτομετρίας  και την εξέλιξη του επαγγέλματος

γενικότερα.

11) Η εξέλιξη και η βελτίωση της πρωταρχικής φροντίδας της όρασης από

τους οπτομέτρες.

12) Η υιοθέτηση και η προώθηση υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης και

επαγγελματικής  δεοντολογίας  και  πρακτικής  από  τους  οπτομέτρες

συμπεριλαμβανομένης  και  της  προώθησης  της  συνεργασίας  των

οπτομετρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

13) Η στήριξη και η προώθηση βοήθειας στην παροχή οφθαλμικής φροντίδας

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

14) Η εξέλιξη της επιστήμης της Οπτομετρίας.

15) Η  συνεργασία  ή  η  σε  συμβουλευτικό  ρόλο  παροχή  πληροφοριών  σε

άτομα ή οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόληψη της τυφλότητας

και  την εξέλιξη της οπτομετρίας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών

προς το κοινό συμφέρον.

16) Η  διοργάνωση  συνεδρίων,  ημερίδων,  πνευματικών,  πολιτιστικών,

ψυχαγωγικών, οικολογικών, τουριστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που

θα προάγουν τους παραπάνω σκοπούς.

17) Η μελέτη,  προώθηση και  επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των

οπτομετρών  και  την  ενημέρωση  πάνω  στα  ευρύτερου  ενδιαφέροντος
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θέματα  του  κλάδου,  όπως  αυτά  εμφανίζονται  στην  Ελλάδα  και στο

εξωτερικό.

18) Η δημιουργία μεταξύ των μελών του Σωματείου, πνεύματος κοινωνικής

υπευθυνότητας, με βάση την επιστημονική δεοντολογία, την δημοκρατική

ιδεολογία, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό.

19) Η ηθική και υλική ενίσχυση, στήριξη και υποστήριξη των οπτομετρών της

Ελλάδας.

20) Η  καθιέρωση  φιλοπρόοδων  κινήτρων  δια  της  απονομής  βραβείων,

επαίνων και τιμητικών διακρίσεων σε μέλη του Σωματείου.

Ο  σκοπός  του  Σωματείου  θα  επιδιωχθεί  να  πραγματοποιηθεί  με  κάθε

νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται: συνέδρια, διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις,

ημερίδες,  σεμινάρια,  ενημερωτικές  καμπάνιες,  προβολές  ταινιών,  θεατρικές

παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και

βραβείων, η δημιουργία βιβλιοθήκης, εκδόσεις ή και μεταφράσεις επιστημονικών

βιβλίων  και  συγγραμμάτων,  συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις  άλλων  σωματείων,

συλλόγων, συνδέσμων και φορέων, ομοίων ή και ομοειδών και συναφών, στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η Οπτομετρία,  με  βάση  τον  ορισμό  της  από  το  Παγκόσμιο  Συμβούλιο

Οπτομετρίας,  ανήκει  στα επαγγέλματα υγείας και  είναι  επάγγελμα αυτόνομο,

ανεξάρτητο,  θεσμοθετημένο  και  για  το  οποίο  απαιτείται  συγκεκριμένη

εκπαίδευση.

Ως οπτικός οπτομέτρης ορίζεται ο πρωτοβάθμιος εξεταστής της όρασης και

της οφθαλμικής υγείας. Εντοπίζει και αξιολογεί τις παθολογικές καταστάσεις του

οφθαλμού και του οπτικού συστήματος, αναλύει την λειτουργία της διόφθαλμης

όρασης  και  της  οπτικής  αντίληψης  και  ανάλογα,  είτε  παραπέμπει  σε

οφθαλμίατρο,  είτε  παρέχει  την  απαιτούμενη  φροντίδα.  Αυτή  μπορεί  να

περιλαμβάνει  χορήγηση  γυαλιών,  φακών  επαφής  και  βοηθημάτων  χαμηλής

όρασης,  την  βελτίωση  των  οπτικών  δεξιοτήτων  μέσα  από  προγράμματα
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ασκήσεων  και  την  συμβουλευτική  καθοδήγηση  σε  θέματα  εργονομίας  της

όρασης.  Η  παραπομπή  επίσης  περιλαμβάνει  την  συνδιαχείρηση  οφθαλμικών

παθήσεων με οφθαλμιάτρους ή άλλους επαγγελματίες της υγείας.

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία που έχουν τις ίδιες

ή παραπλήσιες αρχές και σκοπούς, για την εξυπηρέτηση του έργου του, χωρίς

να παρεκκλίνει από τους σκοπούς του.

Άρθρο 4

Μέλη της Ακαδημίας μπορούν να γίνουν όσοι κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο

Οπτομέτρη, Οπτικού – Οπτομέτρη ή οπτικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην

Οπτομετρία. 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

1) Τακτικά, 

2) Αρωγά και 

3) Επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι εκείνοι που συμπλήρωσαν το 18ον έτος

της ηλικίας τους. Και ειδικότερα:

α) όσοι κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο Οπτομέτρη, Οπτικού – Οπτομέτρη ή

οπτικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οπτομετρία 

β)  έχουν προταθεί από ένα τουλάχιστον μέλος του Σωματείου.

Αρωγά μέλη είναι άντρες και γυναίκες, που αποδέχονται τις αρχές του

Σωματείου και συνεισφέρουν για την επιτυχία του σκοπού του. Επίσης,  αρωγά

μέλη  μπορούν  να  γίνουν  οι  φοιτητές/τριες  σχολών  οπτομετρίας  ή  οπτικής-

οπτομετρίας  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής.  Οι  φοιτητές/τριες  που

εγγράφονται  ως αρωγά μέλη δεν πληρώνουν εγγραφή,  αλλά μόνο μειωμένη

συνδρομή που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίτιμα  μέλη  είναι  τα  εκλεγόμενα  έπειτα  από  απόφαση  της  Γενικής

Συνέλευσης με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα ανεξαρτήτως
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ακαδημαϊκού τίτλου, που προσέφεραν εξαιρετικές ηθικές και υλικές υπηρεσίες

για  την  επιτυχία  των  σκοπών  του  Συλλόγου.  Αυτά  δεν  υπόκεινται  σε

υποχρεωτικές εισφορές ή συνδρομές.

Άρθρο 5

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α  μ ε λ ώ ν

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις

του Δ.Σ. και στις εν γένει συνελεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου.

Έχουν ακόμα το δικαίωμα να προτείνουν ό,τι θα κρίνανε σκόπιμο για την

πραγματοποίηση  του  σκοπού  του  Σωματείου  με  έγγραφη  ή  με  προφορική

πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται πάνω σ’ αυτή.

Τα  τακτικά  μέλη  έχουν  δικαίωμα  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  και

συμμετοχής στις συζητήσεις με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

Άρθρο 6

1. Παραιτημένο μέλος θεωρείται το μέλος που δήλωσε τούτο με έγγραφό

του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ

της λήξης του ημερολογιακού χρόνου και ισχύει για το τέλος αυτού.

2. Μέλος  του  Σωματείου  διαγράφεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου για κατ’εξακολούθηση καθυστέρηση των από το παρόν καταστατικό

προβλεπομένων συνδρομών, δύναται όμως να επανεγγραφεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επίσης  μέλος  του  Σωματείου  διαγράφεται  με  απόφαση  της  Γενικής

Συνέλευσης  όταν  επιδείξει  ανάρμοστη  διαγωγή  και  ασυμβίβαστη  προς  τους

σκοπούς και τις βασικές αρχές του καταστατικού του Σωματείου.

Το  αποβληθέν  μέλος  δικαιούται  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  της

γνωστοποίησης  της  αποβολής  του  σε  προσφυγή  στον  Πρόεδρο  των

Πρωτοδικών για τους εις το άρθρο 88 του Α.Κ. αναγραφόμενους λόγους.
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Άρθρο 7

Π ό ρ ο ι  τ ο υ  Σ ω μ α τ ε ί ο υ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

1) Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους, οριζόμενο, εφάπαξ, σε τριάντα (30)

ΕΥΡΩ,  που καταβάλλεται με την εγγραφή.

2) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

3) Οι  εισπράξεις  από  ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις,  λαχειοφόρες  αγορές  και

εράνους,  και  κάθε  γενικά  είσοδο  που  περιέρχεται  στο  Ταμείο  του

Σωματείου.

4) Οι δωρεές, κληροδοτήματα, επιδοτήσεις κλπ.

5) Οι από διάφορα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, πρόσοδοι.

6) Κάθε  άλλο  τακτικό  ή  έκτακτο  έσοδο,  τα  δικαιώματα  εγγραφής.  Οι

συνδρομές και εισφορές, μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Γ.Σ.

Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να δίνονται εφάπαξ ή και τμηματικά.

Άρθρο 8

Δ ι κ α σ τ ι κ ή  κ α ι  ε ξ ώ δ ι κ η  ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η  τ ο υ  Σ ω μ α τ ε ί ο υ

Το Σωματείο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και γενικά στις σχέσεις του

προς τα έξω από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και από τον Γενικό Γραμματέα ή τους

νόμιμους  αναπληρωτές  αυτών με εξουσιοδότηση που τους δίνεται  μετά από

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Όργανα  Διοίκησης  του  Σωματείου  είναι  η  Γενική  Συνέλευση,  το

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
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Άρθρο 9

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για

δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ.

Εκτός από τα τακτικά, εκλέγονται και δύο (2) Αναπληρωματικά μέλη. Τα

κατ’ αυτό τον τρόπο εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.

Όταν μέλος του Δ.Σ. παραιτείται ή καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κενούται μια

θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται σε αντικατάστασή του το πρώτο κατά

σειρά Αναπληρωματικό μέλος για τον υπολειπόμενο χρόνο θητείας.

Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  είναι  προσωπικά,  αλληλέγγυα,  και  εις  ολόκληρον

υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού, προς το Σύνδεσμο και

τους  τρίτους,  με  εξαίρεση το  μέλος  που μειοψήφησε  ή  απουσίασε  κατά  τη

συνεδρίαση που ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του

από  τη  Γενική  Συνέλευση,  συγκαλείται  από  τον  πρώτο  πλειονοψηφήσαντα

σύμβουλο και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και κατά

σειρά:

1. τον Πρόεδρο,

2. τον Αντιπρόεδρο

3. τον Γενικό Γραμματέα

4. τον Ταμία

5. τον Αναπληρωτή Γραμματέα και

6. τον Έφορο
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Άρθρο 11

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  συνεδριάζει  μια  φορά  τον  μήνα  σε  τακτή

ημερομηνία,  έκτακτα  δε  όταν  ο  Πρόεδρος  κρίνει  τούτο  αναγκαίο,  ή  όταν

ζητήσουν τούτο γραπτώς τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι που θα αναφέρουν και

τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. συνέρχεται έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην

οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θεωρείται ότι

έχει απαρτία παρόντων 4 μελών αυτού.

Άρθρο 12

Από  τους  συμβούλους  θεωρούνται  παραιτηθέντες  εκείνοι  που

απουσιάζουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα.

Οι  κατά  τον  τρόπον  αυτόν  παραιτούμενοι  αντικαθίστανται  κατά  τις

διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Καταστατικού  τούτου.  Την  αιτία  την  κρίνει  το

Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του.

Άρθρο 13

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και ενεργεί κάθε τι

που συντελεί στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

2. Εκπροσωπεί το Σωματείο.

3. Εφαρμόζει τις διατάξεις  του παρόντος καταστατικού.

4. Ενεργεί κάθε είσπραξη και δαπάνη.

5. Συγκαλεί τη Γ.Σ.

6. Συντάσσει  και  υποβάλλει  στη  Γενική  συνέλευση  έκθεση  των

πεπραγμένων,  τον  απολογισμό  του  λήξαντος  χρόνου  και

προϋπολογισμό του ερχόμενου.
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7. Ορίζει επιτροπές από μέλη ή μη του Δ.Σ. για διάφορα ζητήματα

και γενικά αποφασίζει  για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται και έχει

σχέση με τους σκοπούς του σωματείου.

8. Εκτελεί  τις  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  από  τη  γενική

συνέλευση.

9. Ενεργεί για την διεκπεραίωση αγωγών και προσφυγών για την

προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Σωματείου,  τις  οποίες  έχει

επικυρώσει η γενική συνέλευση, και αναθέτει , με απόφασή του, στον

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να υπογράφουν από κοινού τα

πάσης φύσεως έγγραφα , συμβάσεις ή πληρεξούσια είναι αναγκαία

για το σκοπό αυτό.»

Άρθρο 14

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε

άλλης αρχής, δημοσίας, δημοτικής, εκκλησιαστικής κλπ. καθώς επίσης απέναντι

σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η

Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά. Επίσης:

1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Κηρύσσει  την  έναρξη  και  λήξη  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και

διευθύνει τη συζήτηση.

3. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εντέλλεται  την  πληρωμή  κάθε  δαπάνης  του  ψηφισθέντος

προϋπολογισμού ή  της  αποφασισθείσης  πίστωσης  και  υπογράφει  μαζί  με  το

Γενικό Γραμματέα τα κάθε είδους υπό του Σωματείου εκδιδόμενα έγγραφα και

με τον Ταμία τα εντάλματα και αποδείξεις πληρωμής.

5. Λογοδοτεί  κατά  την  ετήσια  τακτική  γενική  συνέλευση  περί  των

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 15

Καθήκοντα Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ο υ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον.

Άρθρο 16

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Γ ε ν ι κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α

1. Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε

έγγραφο πλην των αποδείξεων και ενταλμάτων είσπραξης και πληρωμής,

καθώς και κάθε έγγραφο, σύμβαση ή πληρεξούσιο, μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι αναγκαία για την δικαστική ή εξώδικη

εκπροσώπηση του Σωματείου. 

2. Επιμελείται  για  τη  σύνταξη  των  πρακτικών  του  Διοικητικού

Συμβουλίου και την φύλαξη των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

3. Διευθύνει και διεξάγει γενικά την υπηρεσία του γραφείου.

4. Φυλάσσει  τα  έγγραφα,  το  αρχείο,  τη  βιβλιοθήκη  και  τη

σφραγίδα του Σωματείου.

5. Συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε έτους στην έγκριση

του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  την  έκθεση  των  πεπραγμένων  του

Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διευθύνει  τις  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε

περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου.

7. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον τον αναπληρώνει

άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 17

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Τ α μ ί α

1. Ο Ταμίας  εισπράττει  τις  συνδρομές  του Σωματείου και  κάθε γενικά

εισφορά  και  πρόσοδο  με  βάση  διπλότυπες  αποδείξεις,   που  είναι

υπογεγραμμένες  και από τον Πρόεδρο.
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2. Ενεργεί  κάθε  πληρωμή  με  βάση  κανονικά  εκδιδόμενα  εντάλματα

πληρωμής, που είναι υπογεγραμμένα και από τον Πρόεδρο.

3. Τηρεί τα απαραίτητα βιβλία: βιβλία ταμείου, διπλοτύπων αποδείξεων,

ενταλμάτων  πληρωμής  κλπ.  με  προσωπική  του  ευθύνη  για  την  τήρηση  και

διαφύλαξή τους.

4. Καταθέτει στο όνομα του Σωματείου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή

στην Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τα τριάντα (30) ΕΥΡΩ. Το

ανωτέρω όριο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

5. Αναλαμβάνει  τις  καταθέσεις  με  βάση  ειδική  για  τούτο  εντολή  του

Προέδρου και σε εκτέλεση απόφασης σχετικής του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Συντάσσει  και  υποβάλλει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  τον

Προϋπολογισμό και  τον Απολογισμό,  που υποβάλλονται  κατόπιν  στην Γενική

Συνέλευση για επικύρωση.

7. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον τον αναπληρώνει άλλο μέρος που

τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Ε φ ό ρ ω ν

Ο Έφορος διαφυλάσσει  τη σημαία του Σωματείου,  και επιμελείται  της

τάξης στις γενικές συνελεύσεις και στα γραφεία του Σωματείου.

Άρθρο 19

Γ ε ν ι κ έ ς  Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς  –  Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτική γενική

συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου.

Τα  μέλη,  καλούνται  από  το  Δ.Σ.  με  έγγραφες  προσκλήσεις  ή

ενημερώνονται με άλλο ηλεκτρονικό μέσο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ

της Συνέλευσης και ενημερώνονται για την Ημερησία Διάταξη της Συνέλευσης.
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Σε  περίπτωση  αρχαιρεσιών  με  επιστολική  ψήφο,  τα  μέλη  καλούνται  ή

ενημερώνονται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί:

1. Όταν αποφασισθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όταν ζητήσουν τούτο το 1/3 όλων των Τακτικών μελών που έχουν

συμπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Στη δεύτερη

περίπτωση τα ζητούντα την έκτακτη Σύγκληση της  Γενικής  Συνέλευση μέλη

υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμένη αίτηση

στην οποία να αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τη  ζητούμενη  υπό  των  μελών  Γενική  Συνέλευση  υποχρεούται  ο

Πρόεδρος να συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα, που του

δόθηκε η έγγραφη αίτηση.

Άρθρο 20

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν βρίσκονται  παρόντες τα μισά

από το  σύνολο των Τακτικών μελών που έχουν  εκπληρώσει  τις  οικονομικές

υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, άλλως αναβάλλεται για νέα ημερομηνία,

οπότε η Συνέλευση θεωρείται  ότι  έχει  απαρτία οσαδήποτε μέλη και  αν είναι

παρόντα, πλην των περιπτώσεων εκείνων, που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό

απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δεν έχουν το

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 21

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία

των  παρόντων  μελών  και  με  την  καταμέτρηση  των  επιστολικών  και

ηλεκτρονικών ψήφων.

Οι ψηφοφορίες που αφορούν τις αρχαιρεσίες και ζητήματα εμπιστοσύνης

καθώς και προσωπικά ζητήματα πρέπει να είναι μυστικές. Όλες οι άλλες γίνονται
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με  ονομαστική  κλήση ή  με  ανάταση του χεριού  καθώς και  με  επιστολική  ή

ηλεκτρονική  ψήφο  μέσα  από  την  φόρμα  επικοινωνίας  της  ιστοσελίδας  της

Ε.Α.Ο.  (www.eao.gr)  ή στο e-mail  info@eao.gr  .  Επιστολικές ή ηλεκτρονικές

ψήφοι πρέπει να έχουν παραληφθεί  24 ώρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ. και

να ανακοινώνονται προφορικά κατά την διάρκεια της Γ.Σ.

Οι ψηφοφορίες, που αφορούν αρχαιρεσίες είναι μυστικές και διεξάγονται

με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο.  Δεκτά  είναι  και  τα  ψηφοδέλτια  που  αποστέλλονται

ταχυδρομικά  (επιστολική  ψήφος)  ή  ηλεκτρονικά,  εφόσον  εξασφαλίζεται  η

μυστικότητα της ψήφου.

Άρθρο 22

Οι  αρχαιρεσίες  του  Σωματείου  γίνονται  με  ψηφοδέλτια  και  μυστική

ψηφοφορία. Ο αριθμός των ψήφων κανονίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει

τακτικά μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 23

Εκείνοι  που θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα συμβούλου υποβάλλουν

έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ

της  ημερομηνίας  της  πρώτης  τακτικής  γενικής  συνέλευσης.  Σε  περίπτωση

αρχαιρεσιών με επιστολική ψήφο, οι υποψήφιοι σύμβουλοι υποβάλλουν αίτηση

τουλάχιστον  σαράντα  πέντε  (45)  ημέρες  προ  της  Συνέλευσης  για  να

συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο.

Επίσης μπορεί να προταθούν υποψήφιοι από τρία  μέλη κατά τον ίδιο ως

άνω τρόπο.

Άρθρο 24

Σε  κάθε  Γ.Σ.  εκλέγεται  Πρόεδρος  και  Γραμματέας  της,  μέλη  που  δεν

ανήκουν στο Δ.Σ. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου χρέη Προέδρου της Γ.Σ.

ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
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Άρθρο 25

Κατά την ετήσια τακτική Γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει

με  τον  Πρόεδρο  έκθεση  πεπραγμένων  του  λήξαντος  χρόνου,  διαχειριστικό

απολογισμό, διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και εγκρίνεται ο

Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου. Κατά τη γενική συνέλευση γίνεται και

τυχόν ανακήρυξη Επίτιμων μελών του Σωματείου. 

Μετά  την  έγκριση  των  πεπραγμένων  εφόσον  πρόκειται  η  Γ.Σ.  να

προχωρήσει στην εκλογή νέου Δ.Σ. εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή και

γίνονται  οι  αρχαιρεσίες  για  το  διοικητικό  συμβούλιο  και  την  εξελεγκτική

επιτροπή.

Άρθρο 26

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί  να είναι  εκλέξιμα σαν

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μέλη  του  προεδρείου  της  Γ.Σ.  μπορούν  να  εκλέγονται  και  μέλη  της

εφορευτικής  επιτροπής  εφόσον  δεν  είναι  υποψήφιοι  για  το  Δ.Σ.  και  την

εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 27

Κατά  τις  αρχαιρεσίες  εκλέγεται  με  το  αυτό  ψηφοδέλτιο  και  τριμελής

εξελεγκτική  επιτροπή,  η  οποία  ελέγχει  τα  οικονομικά  του  Σωματείου  και

υποβάλλει κάθε χρόνο στην τακτική Γ.Σ. σχετική έκθεση.

Άρθρο 28

Το  Σωματείο  έχει  δική  του  σφραγίδα  με  γύρω τις  λέξεις  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ.»,   το  έτος  ίδρυσης  «2010»  και  στη  μέση  το

έμβλημά του.

Άρθρο 29

Το Σωματείο έχει δική του Σημαία με το έμβλημά του και γραμμές τις

λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ» έτος ίδρυσης «2010»
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Άρθρο 30

Η  τροποποίηση  του  καταστατικού  τούτου  γίνεται  από  τη  Γενική

Συνέλευση για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη και κατά την οποία θα πρέπει να

είναι  παρόντα τα 2/3 τουλάχιστον από τα μέλη του που θα πρέπει  να είναι

ταμειακά τακτοποιημένα και με πλειοψηφία  των 3/4 των παρόντων.

Η τροποποίηση γίνεται  με εισήγηση του Διοικητικού  Συμβουλίου ή με

έγγραφη αίτηση του 1/3  των τακτικών μελών  και  σε κάθε περίπτωση όχι

προτού περάσει μία τριετία (3) από την αρχική έγκριση.

Άρθρο 31

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται με πλειοψηφία το λιγότερο των

3/4  των  ταμειακά  τακτοποιημένων  μελών  της  Γενικής  Συνέλευσης  που

συγκαλείται ειδικά για το σκοπό τούτο, ή με δικαστική απόφαση, η δε περιουσία

του περιέρχεται στο Δήμο Αθηνών, για τοπικά έργα.

Άρθρο 32

Κανένα μέλος του Σωματείου δεν δικαιούται υλικής αμοιβής για τις προς

το Σωματείο παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Άρθρο 33

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό τούτο ρυθμίζεται

κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

Άρθρο 34

Σαν επέτειος του Σωματείου γιορτάζεται η 26η Ιουλίου, εορτή της Αγίας

Παρασκευής. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο του

εορτασμού.
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Άρθρο 35

Το  καταστατικό  αυτό  αποτελείται  από  τριάντα  πέντε  (35)  άρθρα  και

αφού εγκρίθηκε στο σύνολό του από τα μέλη υπογράφεται ως έπεται.

Αθήνα , 5 Ιουνίου 2019 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
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