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ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ — ΕΔΡΑ — ΣΚΟΠΟΣ — ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
1.1. Ιδρύεται Επιστημονική, Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Ένωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

με την επωνυμία: «Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser - ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.». Η έδρα 
της Ένωσης θα βρίσκεται στην οδό Ερ. Σταυρού 9 στη Λάρισα.  

1.2. Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη και προώθηση της χρήσης των θεραπευτικών laser προς 
όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και των ασθενών στην Ελλάδα.  

Ειδικότερα: Α). Υποστήριξη του αντικειμένου θεραπευτικής με laser. Β). Συνεχής ενημέρωση στις 
εξελίξεις. Γ). Εξάπλωση της θεραπείας στις διάφορες ειδικότητες. Δ). Ενημέρωση του κόσμου για τη 
θεραπευτική με laser ως σύλλογος σε διάφορα μ.μ.ε. κτλ. 

1.3. Προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της, η Ένωση προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: 
1.3.1. Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών της.  
1.3.2. Παρέχει υποχρεωτική, διετούς διάρκειας εκπαίδευση, που συνοδεύεται από πιστοποίηση, 

καθώς και συνεχή μετεκπαίδευση των μελών της. Στις συνεδριάσεις της γίνονται επιστημονικές 
ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις περιστατικών (case reports) και μεθοδολογία θεραπείας 
με νέες τεχνολογίες μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. 

1.3.3. Οργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια και Σεμινάρια για τη μετάδοση γνώσης ως προς την 
ανάγκη χρήσης των θεραπευτικών laser με στόχο την διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του Ιατρικού 
κόσμου και της κοινής γνώμης για την καλύτερη περίθαλψη του Ελληνικού λαού.  

1.3.4. Στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης είναι δυνατό κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. να 
μετάσχουν και ιατροί μη Μέλη ή άλλοι επιστήμονες καθώς και ειδικοί σε διάφορους τομείς οι οποίοι 
μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, άσχετα από την εθνικότητά τους. Η 
ανάπτυξη στενής επαφής ανάμεσα στους Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς συναδέλφους, θα έχει ευνοϊκή 
επίδραση στην πρόοδο της χρήσης των θεραπευτικών laser. 

1.3.5. Συνδιοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις με άλλες επιστημονικές Ενώσεις για 
επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.  

1.3.6. Συνεργάζεται με άλλες Ιατρικές, Επιστημονικές ενώσεις, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα ή 
μεμονωμένους Επιστήμονες και Ειδικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

1.3.7. Συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα στην Ελλάδα 
και στο Εξωτερικό.  

1.3.8. Συμμετέχει διά του Διοικητικού Συμβουλίου της και εκφράζει την άποψή της σε θέματα που 
αφορούν τη θεραπευτική με laser και την μετάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού. Τις απόψεις της 
εκφράζει επίσης και για συγγενείς κλάδους προς την ιατρική μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη. Εκφράζει 
την άποψή της σε γενικότερα θέματα υγείας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεοντολογίας και συναφών 
προς την Ιατρική Επιστήμη τομέων.  

1.3.9. Εκδίδει περιοδικό ή έντυπα στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις 
κ.λπ. που γίνονται στην Εταιρεία. Δημοσιεύει επίσης επιστημονικές εργασίες καθώς και τα πρακτικά των 
συνεδρίων, σεμιναρίων, κ.λπ. εκδηλώσεων που οργανώνει καθώς και το επιστημονικό υλικό που 
προέρχεται από εκδηλώσεις με άλλες επιστημονικές εταιρείες κ.λπ. Η Συντακτική Επιτροπή του 
περιοδικού ορίζεται από το Διοικητικού Συμβουλίου.  

1.3.10. Ενημερώνει και πληροφορεί το ευρύτερο κοινό, αλλά και ειδικότερα τους ασθενείς με 
νοσήματα που άπτονται του τομέα της θεραπείας με laser, σε θέματα πρόληψης, θεραπείας και 
αποκατάστασης με κάθε πρόσφορο μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό, σύμφωνα πάντα με τη δεοντολογία και το 
νόμο του Ελληνικού κράτους.  

1.4. Η Εταιρεία έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ LASER - HE.A.L.TH.» και στο κέντρο της την παράσταση που όρισε η Εταιρεία και το 
χρόνο που ιδρύθηκε. Αυτή η σφραγίδα θα τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και θα φυλάσσονται 
από το Γενικό Γραμματέα.  

Ο τίτλος της Εταιρείας για επιστημονικές επαφές με το εξωτερικό είναι: 
«Hellenic Association for Laser Therapy», ή «HE.A.L.TH.». 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.1. Η Εταιρεία απαρτίζεται από: 
Έκτακτα, Τακτικά, Ομότιμα, Επίτιμα και Επικουρικά Μέλη.  
2.1.1. Έκτακτα μέλη εκλέγονται ιατροί με ή χωρίς ειδικότητα και φυσικοθεραπευτές, Έλληνες 

υπήκοοι ή αλλοδαποί.  
2.1.2. Τακτικά μέλη θεωρούνται τα έκτακτα μέλη δύο χρόνια μετά την εγγραφή τους στην Εταιρεία 

εφόσον έδειξαν κάποια Επιστημονική Δραστηριότητα και παρακολούθησαν σ’ αυτό το διάστημα δύο 
τουλάχιστον Συνέδρια / Σεμινάρια της Εταιρείας.  

2.1.3. Ομότιμα μέλη γίνονται, εάν το επιθυμούν, τα τακτικά μέλη που έπαψαν να ασκούν το 
Επάγγελμα.  

2.1.4. Επίτιμα μέλη εκλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες Έλληνες ή Αλλοδαποί εφόσον έχουν 
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ελληνική ή Παγκόσμια Εταιρεία για τη θεραπεία με laser μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.  

2.1.5. Επικουρικά μέλη εκλέγονται επιστήμονες ή επαγγελματίες που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται 
για τη θεραπευτική με laser.  

2.2. Η εκλογή Εκτάκτων, Τακτικών και Επικουρικών Μελών γίνεται μετά από αίτηση τους και 
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και πρόταση δύο Τακτικών Μελών.  

2.2.1. Τα Έκτακτα Μέλη που υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν Τακτικά πρέπει να είναι ταμειακώς 
ενήμερα. Η αίτηση ελέγχεται από τον Γενικό Γραμματέα και την Επιτροπή Εκλογής νέων Μελών και 
ανακηρύξεως υποψηφίων και διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων για την εκλογή.  

2.2.2. Τα νέα Μέλη καλούνται από την Γραμματεία της Εταιρείας με συστημένη επιστολή για να 
τακτοποιήσουν την εγγραφή τους μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε.  

2.2.3. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται με την σχετική εγγραφή στο Μητρώο των Μελών και ειδικά 
επεξεργασμένη ταυτότητα τόσο του Μέλους όσο και του χώρου εργασίας του.  

2.2.4. Όλα τα Μέλη παίρνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ενισχύουν κάθε 
προσπάθεια που θα έχει αντικείμενο την πραγματοποίηση των στόχων της Εταιρείας. 

2.2.5. Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη 
(πλην της περιπτώσεως του άρθρου 3.2.), που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην 
Εταιρεία μέχρι την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

2.2.6. Τα Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη μετέχουν μόνο στις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της 
Εταιρείας. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κρίνουν σκόπιμη την παρουσία τους 
καλούνται να πάρουν μέρος σε ολόκληρη την Γενική Συνέλευση ή τμήμα αυτής χωρίς όμως να έχουν 
δικαίωμα ψήφου.  

2.3. Δεν δύναται να είναι μέλος της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. οποιοσδήποτε: 
2.3.1. Στερήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης ένωσης 

προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  
2.3.2. Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα του σαν συνέπεια καταδίκης του.  
2.3.3. Έχει καταδικαστεί σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε αδίκημα αμετάκλητα.  
2.4. Τα Έκτακτα, Επικουρικά και Τακτικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια 

συνδρομή τους, η οποία πρέπει να καταβάλλεται στο πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους. Μετά τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα ψήφου και 
εκλέγεσθαι. Αποκτούν ξανά το δικαίωμα αυτό εφόσον εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς την Εταιρεία.  

2.4.1. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών, Επικουρικών και Εκτάκτων μελών καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και την αξία του περιοδικού της Εταιρείας εφόσον ληφθεί 
απόφαση για την έκδοσή του.  

2.4.2. Το ποσόν συμμετοχής, στα Συνέδρια ή άλλες Επιστημονικές εκδηλώσεις, για μη Μέλη της 
Εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.4.3. Αν ένα Μέλος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρεία για τρία χρόνια 
μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει πρώτα να του στείλει ένα 
συστημένο γράμμα και να περιμένει για την απάντηση του μέσα σ' ένα μήνα. Η απόφαση αυτή του 
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 
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2.5. Παύει κάποιος να είναι Μέλος της Εταιρείας: 
2.5.1. Αν υποβάλλει γραπτή παραίτηση εκτός αν εκκρεμεί σε βάρος του Πειθαρχική Διαδικασία.  
2.5.2. Αν τον διαγράψει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 2.6.  
2.5.3. Αν τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση της Επιτροπής 

Δεοντολογίας για όσα Πειθαρχικά Παραπτώματα περιγράφονται στο άρθρο 2.8.1-4.  
2.6. Συνιστά Πειθαρχικό Παράπτωμα για τα Μέλη της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.:  
2.6.1. Κάθε υπαίτιος παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων.  
2.6.2. Κάθε παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
2.6.3. Κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τον σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρείας. 
2.6.4. Η ανάρμοστη και αντίθετη προς την ιδιότητα του Μέλους συμπεριφορά όπως καθορίζεται 

από τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας. 
2.7. Η Πειθαρχική Δίωξη ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται πάντοτε από 

τα Μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και τους Προέδρους της Εταιρείας των τριών τελευταίων 
ετών. Βρίσκεται σε απαρτία όταν και τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα.  

2.7.1. Μέλος της Εταιρείας παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από αξιολογημένη 
εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας ή μετά από έγγραφη αίτηση που θα πρέπει να υπογράφουν τριάντα 
(30) τουλάχιστον Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί με έγγραφο τον 
εγκαλούμενο να δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για την πράξη του μέσα σε είκοσι ημέρες. Αν 
περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της υποθέσεως.  

2.7.2. Σε ειδικές περιπτώσεις με την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων μπορεί το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο να αποφασίσει νέα ανάκριση.  

2.8. Πειθαρχικές ποινές είναι : 
2.8.1. Έγγραφη επίπληξη.  
2.8.2. Πρόσκαιρη στέρηση δικαιωμάτων του Μέλους μέχρι 6 μήνες.  
2.8.3. Οριστική διαγραφή. 
2.9. Όλες οι ποινές κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Η ποινή της οριστικής ή 

πρόσκαιρης διαγραφής πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τη λήψη 
της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση το Μέλος στερείται των δικαιωμάτων του.  

2.10. Εγκαλούμενα μέλη του Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε 
Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα τους κρίνει. Η απόφαση για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε Μέλος του 
Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνεται χωρίς να συμμετέχει το πειθαρχικά διωκόμενο 
μέλος.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
3.1. Τα όργανα της Διοίκησης είναι: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννιά Μέλη και συγκεκριμένα έχει: 

Πρόεδρο, Α' και Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, και ένα Μέλος με Δυο 
Συμβούλους που θα εκπροσωπούν τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, και θα εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων. 

3.3. Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για δυο έτη. 
Πρόεδρος της Εταιρείας γίνεται ο Α' Αντιπρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος γίνεται ο εκλεγμένος Β' 

Αντιπρόεδρος.  
3.4. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να μετέχουν Μέλη που συνδέονται με συγγένεια μέχρι 

και τον δεύτερο βαθμό.  
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες που δεν έχουν στερηθεί των 

πολιτικών τους δικαιωμάτων.  
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την διάρκεια του Τακτικού Συνεδρίου της 

Εταιρείας σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου οπότε και λήγει η θητεία του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου.  
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3.5. Όποιος επιθυμεί να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει 
υποψηφιότητα με αίτηση στην Επιτροπή Εκλογής Μελών που υποβάλλεται τριάντα (30) ημέρες πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.  

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, η Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει τρία (3) μέλη για κάθε θέση. Η 
ψηφοφορία είναι μυστική και η εκλογή γίνεται με την πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών Μελών. Ο 
εκάστοτε Β' Αντιπρόεδρος πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας του να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον ένα χρόνο ως Τακτικό Μέλος της Εταιρείας.  

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο.  
3.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κατόπιν 

εντολής του Προέδρου και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία.  
3.7.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει σε όλες τις Επιστημονικές ή άλλες 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν 
απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά κατά σειρά, ο Α' Αντιπρόεδρος και ο Β' Αντιπρόεδρος.  

3.7.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αδυνατεί να ασκήσει τα 
καθήκοντα του μέχρι του τέλους της θητείας του τον αντικαθιστά ο Α' Αντιπρόεδρος ή εν ανάγκη ο Β' 
Αντιπρόεδρος. Επί αδυναμίας του Α' ή και του Β’ Αντιπροέδρου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους 
προκηρύσσονται εκλογές.  

3.8. Για να έχει απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο και να μπορεί να συνεδριάζει πρέπει να είναι 
παρόντα επτά τουλάχιστον Μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι 
παρόντα.  

Σε περίπτωση που ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να 
ασκήσει τα καθήκοντα του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του τον πρώτο επιλαχόντα ή τον 
επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει ένα από τα πιστοποιημένα Μέλη της Εταιρείας.  

3.9. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους.  

Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν 
διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά.  

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από τον Ειδικό Γραμματέα και 
υπογράφονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.  

Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών περιλαμβάνονται στο επόμενο 
πρακτικό.  

3.10. Για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του και η απόφαση έχει πλήρη ισχύ έναντι πάντων.  

3.11. Ο Πρόεδρος, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Β' Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι, 
μεμονωμένα ή από κοινού, οι εκπρόσωποι της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε όλες τις Εξώδικες 
Εμφανίσεις και άλλες Αρχές.  

3.12. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον 
Γενικό Γραμματέα τα Έγγραφα της Εταιρείας, τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας. 

3.13. Ο Γενικός Γραμματέας μετά από εντολή του Προέδρου καλεί τα Μέλη της Εταιρείας ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις που προεδρεύει ο Πρόεδρος.  

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Εταιρείας την οποία άμεσα 
προωθεί σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατάει τα αρχεία της Εταιρείας και τη σφραγίδα, 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην Εταιρεία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον 
Ταμία τα εντάλματα για να πληρωθούν τα έξοδα.  

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των Επιστημονικών και άλλων 
εκδηλώσεων κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την εποπτεία των Πρακτικών, και την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3.14. Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα τα παραστατικά από τις δαπάνες που έγιναν.  

Εισπράττει εγγραφές, συνδρομές και όποια άλλη εισφορά γίνεται προς την Εταιρεία.  
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Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών από τον Ταμία που έχουν εγκριθεί στον 
ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Διοικητικό 
Συμβούλιο εγκρίνει.  

Τα κεφάλαια της εταιρείας που είναι σε μετρητά πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε ειδικό 
λογαριασμό στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα της Εταιρείας. Ποσόν ανάλογο προς 
τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία σε μετρητά. 

3.15. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και μέσα στον Ιανουάριο ο Ταμίας συντάσσει και 
υποβάλλει τον ισολογισμό που ελέγχει και εγκρίνει κατ’ αρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ετήσιος οικονομικός απολογισμός γίνεται στη Γενική Συνέλευση κάθε δυο χρόνια, μετά από έλεγχο 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

3.16. Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.  

Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας.  
3.17. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία Τακτικά Μέλη της Εταιρείας που εκλέγονται 

κάθε δυο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση επίσης με μυστική ψηφοφορία.  
Ο αρχαιότερος από τους τρεις προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.  
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τα οικονομικά της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση 

για το σκοπό αυτό κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να απαλλαγούν των ευθυνών τους τα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
4.1. Η Εταιρεία οργανώνει εντός του Ελλαδικού χώρου κάθε δυο χρόνια το επίσημο Συνέδριό της.  
Η Εταιρεία μπορεί να οργανώσει το Συνέδριο της σε συνεργασία με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες ή 

Επιστημονικούς φορείς.  
Στα Συνέδρια ανακοινώνονται κλινικές, γραμματικές και άλλες ερευνητικές εργασίες, γίνονται 

διαλέξεις και γενικά προβάλλεται η Επιστημονική δουλειά των Mελών της εταιρείας και οι σύγχρονες 
εξελίξεις της Θεραπευτικής με Laser.  

Ο τόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Συνεδρίων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις των Μελών της 

Εταιρείας για να συζητήσει μαζί τους θέματα που αφορούν την Εταιρεία.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το 

αργότερο από την υποβολή στον Γενικό Γραμματέα Έγγραφης αίτησης που υπογράφουν το λιγότερο το 
1/5 των οικονομικά εντάξει Τακτικών Μελών και όπου αναφέρουν τα θέματα της ζητούμενης Γενικής 
Συνέλευσης. (7.1.3.)  

Ο Γενικός Γραμματέας με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου στέλνει τις προσκλήσεις για Έκτακτη ή 
Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ώρα και τον 
τόπο της Γενικής Συνέλευσης. (7.2.) 

4.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίζει Επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη μελέτη 
θεμάτων που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της Θεραπευτικής με Laser στην Ελλάδα.  

Οι Επιτροπές αυτές πρέπει να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις 
εργασίες τους.  

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει εκτός από οποιεσδήποτε άλλες τις εξής 
Επιτροπές: 

4.3.1. Επιτροπή Εκλογής νέων Μελών και ανακηρύξεως Υποψηφίων.  
Μέλη της αποτελούν οι εκάστοτε:  
Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.   
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων νέων Μελών και των 

υποψηφίων για τα αξιώματα του νέων Διοικητικών Συμβούλων.  
4.3.2. Επιτροπή Δεοντολογίας.  
Έργο της Επιτροπής είναι, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η θεσμοθέτηση και τήρηση 

κανόνων που καθορίζουν τα δεοντολογικά πλαίσια των Επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων 
των Μελών της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Επιλαμβάνεται, εξετάζει και εισηγείται προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο σχετικά με την πειθαρχική 
δίωξη Μέλους της Εταιρείας.  

Η Επιτροπή δεοντολογίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.  
Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας διατελεί το αρχαιότερο τακτικό μέλος από τους πέντε 

μετέχοντες στην Επιτροπή. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται και ερευνά 
πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της Εταιρείας, στη σύνθεση της μετέχουν και δυο μέλη της ίδιας βαθμίδας 
με τον εγκαλούμενο. 

4.3.3. Επιτροπή Συνεδρίων και κρίσεως Εργασιών.  
Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία και αποτελείται από 

εννιά μέλη.  
Έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι η κρίση των εργασιών που θα υποβάλλονται για να 

ανακοινωθούν στα Συνέδρια.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που θα είναι το αρχαιότερο μέλος της, θα μοιράζει τις εργασίες που του 

στέλνει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως νομίζει και θα προκαλεί δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις της 
ολομέλειας της Επιτροπής για την οριστική κρίση των εργασιών.  

Η αποδοχή ή η απόρριψη μιας εργασίας θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η Επιτροπή κρίσεως εργασιών θα έχει στη διάθεση της ένα μήνα για την υποβολή της έκθεσης στο 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

4.3.4. Επιτροπή Επιστημονικών Εκδόσεων και Εκπαίδευσης.  
Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξασφαλισθούν οι οικονομικοί 

πόροι για την τρίμηνη ή τετράμηνη έκδοσή του θα τεθεί σε κυκλοφορία το επίσημο Επιστημονικό 
περιοδικό της Εταιρείας με τίτλο που θα καθορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Το επίσημο Επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας θα διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας 
που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύει εργασίες, διαλέξεις και συμπόσια των 
Συνεδρίων της Εταιρείας ή Εταιρειών του εξωτερικού που αναφέρονται στη Θεραπεία με Laser και έχουν 
ενδιαφέρον για τα Μέλη της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ., εφόσον κριθούν κατάλληλες από την Εκδοτική Επιτροπή.  

Η κρίση των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό γίνεται από την Εκδοτική Επιτροπή που 
αποτελείται από τον Εκδότη και Δώδεκα Τακτικά Μέλη.  

Ο Εκδότης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτός με την σειρά του προτείνει τα Δώδεκα 
Τακτικά Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.  

Η θητεία τους θα είναι για όλους διετής. 
Όλα τα Μέλη της Εταιρείας θα παίρνουν το περιοδικό χωρίς επιβάρυνση πέρα από την ετήσια 

συνδρομή τους για την Εταιρεία.  
Συνδρομητές του περιοδικού που δεν είναι Μέλη της Εταιρείας θα πληρώνουν το ποσό συνδρομής 

που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Η ίδια Επιτροπή θα έχει και την ευθύνη της οργάνωσης περαιτέρω Εκπαίδευσης των Μελών πάνω 

στη Θεραπευτική με Laser μέσω Ειδικών Σεμιναρίων στα οποία μπορούν να καλούνται και μη Μέλη.  
Το κόστος αυτών των Σεμιναρίων θα ανακοινώνεται κάθε φορά και θα είναι χαμηλό για τα Μέλη εν 

αντιθέσει για τα μη Μέλη.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έσοδα της Εταιρείας είναι:  
5.1. Τα δικαιώματα εγγραφής των Μελών.  
5.2. Οι ετήσιες συνδρομές και οι εγγραφές στα Συνέδρια.  
5.3. Έκτακτες εισφορές και δωρεές των Μελών.  
5.4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις.  
5.5. Τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.  
5.6. Έσοδα που προέρχονται από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.  
5.7. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.  
5.8. Η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις στα πλαίσια των περιγραφομένων 

δραστηριοτήτων του παρόντος Καταστατικού:  
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5.8.1. Προσφορά εκθεσιακών χώρων (περίπτερα) με υπομίσθωση κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες 
Ιατρικών και Θεραπευτικών Συστημάτων Laser, Εταιρείες Υγειονομικού Υλικού και Εταιρείες άλλων 
συναφών δραστηριοτήτων.  

5.8.2. Καταχώρηση διαφημίσεων στο Επιστημονικό έντυπο/περιοδικό της Εταιρείας και έντυπα 
Προγραμμάτων των Επιστημονικών εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, 
Εταιρείες Ιατρικών και Θεραπευτικών Συστημάτων Laser, Εταιρείες Υγειονομικού Υλικού και Εταιρείες 
άλλων συναφών δραστηριοτήτων.  

5.8.3. Τα πιο πάνω έσοδα δεν αποτελούν άσκηση εμπορικών πράξεων περί των οποίων γίνεται 
μνεία απαγόρευσης στο άρθρο 9.2. του παρόντος Καταστατικού αλλά εντάσσονται στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δεν εκφεύγουν των σκοπών αυτής.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΠΑΡΤΙΑ 
6.1. Η Εταιρεία βρίσκεται σε απαρτία:  
6.1.1. Για καθαρά Επιστημονικές Συνεδριάσεις ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.  
6.1.2. Για όλα τα θέματα εκτός από την απόφαση για διάλυση της Εταιρείας και Τροποποίηση του 

παρόντος Καταστατικού.  
6.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά Μέλη από αυτά που 

έχουν δικαίωμα ψήφου.  
6.2.1. Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα σε 

ημέρα και ώρα που μπορεί να αναγράφεται στην ειδική πρόσκληση.  
6.2.2. Στην επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση για την απαρτία φτάνει η παρουσία του 1/10 των 

ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών για το έτος που γίνεται η ψηφοφορία.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
7.1. Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών είναι το κυρίαρχο σώμα της Εταιρίας.  
Διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.  
7.1.1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά κάθε δεύτερο χρόνο, με ημερήσια διάταξη που 

ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Στη συνέλευση αυτή γίνεται υποχρεωτικά Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός, απαλλαγή των 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της προηγούμενης διετίας ως ορίζεται 
από το άρθρο 3.15.  

Ορίζεται επίσης ο προϋπολογισμός της επόμενης διετίας. Το εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με 
την Εφορευτική Επιτροπή ηγείται των αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
μέχρι της ανάληψης των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.  

7.1.2. Την Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή επιστολή του στα 
Τακτικά Μέλη της Εταιρείας εξήντα τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην επιστολή καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και στην περίπτωση αρχαιρεσιών 
καλούνται όσοι επιθυμούν και έχουν τα απαιτούμενα από το καταστατικό προσόντα, να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.  

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Εταιρείας το αργότερο 
τριάντα μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 
και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά σε τρία 
χωριστά ψηφοδέλτια:  

Ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου.  
Ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Εφορευτική Επιτροπή για τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.  
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Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα ίδια ψηφοδέλτια. 
Υποψήφιος που τυχόν εκλεγεί σε περισσότερα του ενός αξιώματα επιλέγει το ένα από αυτά.  
Σε περίπτωση που ο εκλεγείς ως Πρόεδρος δεν θελήσει ή δεν μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά 

του πριν καν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα, τότε συγκαλείται νέα Τακτική Γενική 
Συνέλευση το αργότερο σε δεκαπέντε μέρες, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. 

7.1.3. Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να είναι έγκυρες, πρέπει να υπάρχει 
απαρτία ως εξής:  

Κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα Τακτικά Μέλη που αποτελούν 
τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται 
αυτοδικαίως νέα Τακτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μετά μια εβδομάδα από την πρώτη.  

Αυτή η νέα Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όποιος κι αν είναι ο 
αριθμός των παρόντων Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει Μελών, όχι όμως μικρότερος των είκοσι Ατόμων.  

7.1.4. Οι ψηφοφορίες στη Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται με ανάταση της χειρός, εκτός από τις 
αρχαιρεσίες ή άλλες περιπτώσεις που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στις οποίες διενεργείται 
πάντα μυστική ψηφοφορία.  

7.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν 
ζητήσουν αυτό με γραπτή τους αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη της Εταιρείας που αποτελούν 
τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών (παράβαλε με παρ. 4.2.).  

Τα Τακτικά Μέλη που ζητούν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρουν 
στην αίτησή τους τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση το βραδύτερο μέσα 
σε ένα μήνα από την ημερομηνία επιδόσεως της πιο πάνω αιτήσεως.  
 

ΑΡΘΡΟ 8° 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
8.1. Η Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο το 

Διοικητικό Συμβούλιο σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει για αυτό το σκοπό.  
Η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του ημίσεως συν ένα των ταμειακώς 

ενήμερων Μελών. 
8.2. Η Διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασιστεί από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

που θα έχει την υπό του νόμου απαιτούμενη απαρτία. 
Μετά την διάλυση της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας για να 

ιδρυθεί με τους τόκους της έπαθλο που θα έχει σκοπό την προαγωγή της Θεραπευτικής με Laser στην 
Ελλάδα.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
9.1. Απαγορεύεται η εξάρτηση της Εταιρείας από τα Πολιτικά Κόμματα.  
9.2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών πράξεων από την Εταιρεία. Η περιουσία της Εταιρείας 

απαγορεύεται να διανεμηθεί στα Μέλη της.  
9.3. Η Γενική Συνέλευση επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του 

Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν τα σωματεία.  
9.4. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. (Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρίας 

για τη Θεραπεία με Laser), συμπεριλήφθηκαν σε εννέα (9) άρθρα που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ένα 
προς ένα και στο σύνολο έγιναν αποδεκτά όπως είναι και ισχύουν μετά την έγκριση τους από το αρμόδιο 
Δικαστήριο και την εγγραφή τους στο οικείο βιβλίο.  


