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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ LASER
«ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ»

ΑΘΟ 1ο
ΕΡΩΝΥΜΙΑ — ΕΔΑ — ΣΚΟΡΟΣ — ΣΦΑΓΙΔΑ
1.1. Ιδρφεται Επιςτθμονικι, Εκπαιδευτικι και Επαγγελματικι Ζνωςθ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα,
με τθν επωνυμία: «Πανελλινια Επιςτθμονικι Ζνωςθ Θεραπευτικισ με Laser - ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.». Η ζδρα
τθσ Ζνωςθσ κα βρίςκεται ςτθν οδό Ερ. Σταυροφ 9 ςτθ Λάριςα.
1.2. Σκοπόσ τθσ Ζνωςθσ είναι θ μελζτθ και προϊκθςθ τθσ χριςθσ των κεραπευτικϊν laser προσ
όφελοσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ κοινωνίασ και των αςκενϊν ςτθν Ελλάδα.
Ειδικότερα: Α). Υποςτιριξθ του αντικειμζνου κεραπευτικισ με laser. Β). Συνεχισ ενθμζρωςθ ςτισ
εξελίξεισ. Γ). Εξάπλωςθ τθσ κεραπείασ ςτισ διάφορεσ ειδικότθτεσ. Δ). Ενθμζρωςθ του κόςμου για τθ
κεραπευτικι με laser ωσ ςφλλογοσ ςε διάφορα μ.μ.ε. κτλ.
1.3. Προκειμζνου να εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ τθσ, θ Ζνωςθ προβαίνει ςτισ κάτωκι ενζργειεσ:
1.3.1. Συνζρχεται ςε τακτικζσ και ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ των μελϊν τθσ.
1.3.2. Παρζχει διαρκι εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ των Μελϊν τθσ. Στισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ
γίνονται επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ, ομιλίεσ, ςυηθτιςεισ, επιδείξεισ αρρϊςτων και μεκοδολογία
κεραπείασ με νζεσ τεχνολογίεσ μθχανθμάτων, εργαλείων, κ.λπ.
1.3.3. Οργανϊνει Επιςτθμονικά Συνζδρια και Σεμινάρια για τθ μετάδοςθ γνϊςθσ ωσ προσ τθν
ανάγκθ χριςθσ των κεραπευτικϊν laser με ςτόχο τθν διαφϊτιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του Ιατρικοφ
κόςμου και τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν καλφτερθ περίκαλψθ του Ελλθνικοφ λαοφ.
1.3.4. Στισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ζνωςθσ είναι δυνατό κατόπιν προςκλιςεωσ του Δ.Σ. να
μετάςχουν και ιατροί μθ Μζλθ ι άλλοι επιςτιμονεσ κακϊσ και ειδικοί ςε διάφορουσ τομείσ οι οποίοι
μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν προαγωγι των ςκοπϊν τθσ Εταιρείασ, άςχετα από τθν εκνικότθτά τουσ. Η
ανάπτυξθ ςτενισ επαφισ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ αλλά και αλλοδαποφσ ςυναδζλφουσ, κα ζχει ευνοϊκι
επίδραςθ ςτθν πρόοδο τθσ χριςθσ των κεραπευτικϊν laser.
1.3.5. Συνδιοργανϊνει ςυνζδρια, διαλζξεισ και εκδθλϊςεισ με άλλεσ επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ για
επιςτθμονικά κζματα, τα οποία ζχουν ςχζςθ με τισ βιο-ιατρικζσ επιςτιμεσ.
1.3.6. Συνεργάηεται με άλλεσ Ιατρικζσ, Επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, Ιδρφματα, Ερευνθτικά κζντρα ι
μεμονωμζνουσ Επιςτιμονεσ και Ειδικοφσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.
1.3.7. Συμμετζχει ςε διεκνείσ Ενϊςεισ, Ιδρφματα, Ερευνθτικά Κζντρα και Προγράμματα ςτθν Ελλάδα
και ςτο Εξωτερικό.
1.3.8. Συμμετζχει διά του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ και εκφράηει τθν άποψι τθσ ςε κζματα που
αφοροφν τθ κεραπευτικι με laser και τθν μετάδοςι τθσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και αλλοφ. Τισ απόψεισ τθσ
εκφράηει επίςθσ και για ςυγγενείσ κλάδουσ προσ τθν ιατρικι μετά από εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ. Εκφράηει
τθν άποψι τθσ ςε γενικότερα κζματα υγείασ, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, δεοντολογίασ και ςυναφϊν
προσ τθν Ιατρικι Επιςτιμθ τομζων.
1.3.9. Εκδίδει περιοδικό ι ζντυπα ςτα οποία δθμοςιεφονται οι ανακοινϊςεισ, ομιλίεσ, ςυηθτιςεισ
κλπ. που γίνονται ςτθν Εταιρεία. Δθμοςιεφει επίςθσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ κακϊσ και τα πρακτικά των
ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, κλπ. εκδθλϊςεων που οργανϊνει κακϊσ και το επιςτθμονικό υλικό που
προζρχεται από εκδθλϊςεισ με άλλεσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ κ.λπ. Η Συντακτικι Επιτροπι του
περιοδικοφ ορίηεται από το Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
1.3.10. Ενθμερϊνει και πλθροφορεί το ευρφτερο κοινό, αλλά και ειδικότερα τουσ αςκενείσ με
νοςιματα που άπτονται του τομζα τθσ κεραπείασ με laser, ςε κζματα πρόλθψθσ, κεραπείασ και
αποκατάςταςθσ με κάκε πρόςφορο μζςο ζντυπο ι θλεκτρονικό, ςφμφωνα πάντα με τθ δεοντολογία και το
νόμο του Ελλθνικοφ κράτουσ.
1.4. Η Εταιρεία ζχει δικι τθσ ςτρογγυλι ςφραγίδα με τισ λζξεισ «ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΘΕΑΡΕΙΑΣ LASER - HE.A.L.TH.» και ςτο κζντρο τθσ τθν παράςταςθ που όριςε θ Εταιρεία και το
χρόνο που ιδρφκθκε. Αυτι θ ςφραγίδα κα τίκεται ςε όλα τα επίςθμα ζγγραφά τθσ και κα φυλάςςονται
από το Γενικό Γραμματζα.
Ο τίτλοσ τθσ Εταιρείασ για επιςτθμονικζσ επαφζσ με το εξωτερικό είναι:
«Hellenic Association for Laser Therapy», ι «HE.A.L.TH.».
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ΑΘΟ 2ο
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
2.1. Η Εταιρεία απαρτίηεται από:
Ζκτακτα, Τακτικά, Ομότιμα, Επίτιμα και Επικουρικά Μζλθ.
2.1.1. Ζκτακτα μζλθ εκλζγονται ιατροί με ι χωρίσ ειδικότθτα και φυςικοκεραπευτζσ, Ζλλθνεσ
υπικοοι ι αλλοδαποί.
2.1.2. Τακτικά μζλθ κεωροφνται τα ζκτακτα μζλθ δφο χρόνια μετά τθν εγγραφι τουσ ςτθν Εταιρεία
εφόςον ζδειξαν κάποια Επιςτθμονικι Δραςτθριότθτα και παρακολοφκθςαν ς’ αυτό το διάςτθμα δφο
τουλάχιςτον Συνζδρια / Σεμινάρια τθσ Εταιρείασ.
2.1.3. Ομότιμα μζλθ γίνονται, εάν το επικυμοφν, τα τακτικά μζλθ που ζπαψαν να αςκοφν το
Επάγγελμα.
2.1.4. Επίτιμα μζλθ εκλζγονται διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ Ζλλθνεσ ι Αλλοδαποί εφόςον ζχουν
προςφζρει ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Ελλθνικι ι Παγκόςμια Εταιρεία για τθ κεραπεία με laser μετά από
πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που εγκρίνει θ Γενικι Συνζλευςθ.
2.1.5. Επικουρικά μζλθ εκλζγονται επιςτιμονεσ ι επαγγελματίεσ που αςχολοφνται ι ενδιαφζρονται
για τθ κεραπευτικι με laser.
2.2. Η εκλογι Εκτάκτων, Τακτικϊν και Επικουρικϊν Μελϊν γίνεται μετά από αίτθςθ τουσ και
ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και πρόταςθ δφο Τακτικϊν Μελϊν.
2.2.1. Τα Ζκτακτα Μζλθ που υποβάλλουν αίτθςθ για να γίνουν Τακτικά πρζπει να είναι ταμειακϊσ
ενιμερα. Η αίτθςθ ελζγχεται από τον Γενικό Γραμματζα και τθν Επιτροπι Εκλογισ νζων Μελϊν και
ανακθρφξεωσ υποψθφίων και διαβιβάηεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποφαςίηει με απλι
πλειοψθφία των παρόντων για τθν εκλογι.
2.2.2. Τα νζα Μζλθ καλοφνται από τθν Γραμματεία τθσ Εταιρείασ με ςυςτθμζνθ επιςτολι για να
τακτοποιιςουν τθν εγγραφι τουσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν θμζρα που τουσ κοινοποιικθκε.
2.2.3. Η ιδιότθτα του Μζλουσ αποκτάται με τθν ςχετικι εγγραφή ςτο Μητρώο των Μελϊν και ειδικά
επεξεργαςμένη ταυτότητα τόςο του Μέλουσ όςο και του χώρου εργαςίασ του.
2.2.4. Όλα τα Μζλθ παίρνουν μζροσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και ενιςχφουν κάκε
προςπάκεια που κα ζχει αντικείμενο τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ Εταιρείασ.
2.2.5. Δικαίωμα ψιφου και δικαίωμα να εκλζγουν και να εκλζγονται ζχουν μόνο τα Τακτικά Μζλθ
(πλθν τθσ περιπτϊςεωσ του άρκρου 3.2.), που ζχουν τακτοποιιςει τισ ταμειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτθν
Εταιρεία μζχρι τθν ζναρξθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ.
2.2.6. Τα Ζκτακτα και Επικουρικά Μζλθ μετζχουν μόνο ςτισ Επιςτθμονικζσ Εκδθλϊςεισ τθσ
Εταιρείασ. Αν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι θ Γενικι Συνζλευςθ κρίνουν ςκόπιμθ τθν παρουςία τουσ
καλοφνται να πάρουν μζροσ ςε ολόκλθρθ τθν Γενικι Συνζλευςθ ι τμιμα αυτισ χωρίσ όμωσ να ζχουν
δικαίωμα ψιφου.
2.3. Δεν δφναται να είναι μζλοσ τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. οποιοςδιποτε:
2.3.1. Στερικθκε με απόφαςθ του Δικαςτθρίου το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ ίδρυςθσ ζνωςθσ
προςϊπων και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
2.3.2. Στερικθκε τα πολιτικά και αςτικά δικαιϊματα του ςαν ςυνζπεια καταδίκθσ του.
2.3.3. Ζχει καταδικαςτεί ςε βακμό κακουργιματοσ για οποιοδιποτε αδίκθμα αμετάκλθτα.
2.4. Τα Ζκτακτα, Επικουρικά και Τακτικά Μζλθ ζχουν τθν υποχρζωςθ να πλθρϊνουν τθν ετιςια
ςυνδρομι τουσ, θ οποία πρζπει να καταβάλλεται ςτο πρϊτο τρίμθνο εκάςτου ζτουσ. Μετά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ αυτισ όςα μζλθ δεν είναι ταμειακϊσ εντάξει χάνουν αυτομάτωσ το δικαίωμα ψιφου και
εκλζγεςκαι. Αποκτοφν ξανά το δικαίωμα αυτό εφόςον εκπλθρϊςουν τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
προσ τθν Εταιρεία.
2.4.1. Το ποςό τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ των Τακτικϊν, Επικουρικϊν και Εκτάκτων μελϊν κακορίηεται
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και περιλαμβάνει και τθν αξία του περιοδικοφ τθσ Εταιρείασ εφόςον λθφκεί
απόφαςθ για τθν ζκδοςι του.
2.4.2. Το ποςόν ςυμμετοχισ, ςτα Συνζδρια ι άλλεσ Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ, για μθ Μζλθ τθσ
Εταιρείασ κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2.4.3. Αν ζνα Μζλοσ δεν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του ςτθν Εταιρεία για τρία χρόνια
μπορεί να διαγραφεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που πρζπει πρϊτα να του ςτείλει ζνα
ςυςτθμζνο γράμμα και να περιμζνει για τθν απάντθςθ του μζςα ς' ζνα μινα. Η απόφαςθ αυτι του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ.
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2.5. Παφει κάποιοσ να είναι Μζλοσ τθσ Εταιρείασ:
2.5.1. Αν υποβάλλει γραπτι παραίτθςθ εκτόσ αν εκκρεμεί ςε βάροσ του Πεικαρχικι Διαδικαςία.
2.5.2. Αν τον διαγράψει το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με το άρκρο 2.6.
2.5.3. Αν τιμωρθκεί με διαγραφι από τθ Γενικι Συνζλευςθ μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ
Δεοντολογίασ για όςα Πεικαρχικά Παραπτϊματα περιγράφονται ςτο άρκρο 2.8.1-4.
2.6. Συνιςτά Πεικαρχικό Παράπτωμα για τα Μζλθ τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.:
2.6.1. Κάκε υπαίτιοσ παράβαςθ των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ περί Σωματείων.
2.6.2. Κάκε παράβαςθ του Καταςτατικοφ και των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2.6.3. Κάκε πράξθ ι παράλειψθ αντίκετθ προσ τον ςκοπό ι τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ.
2.6.4. Η ανάρμοςτθ και αντίκετθ προσ τθν ιδιότθτα του Μζλουσ ςυμπεριφορά όπωσ κακορίηεται
από τον εκάςτοτε ιςχφοντα Κϊδικα Δεοντολογίασ.
2.7. Η Πεικαρχικι Δίωξθ αςκείται από το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο το οποίο αποτελείται πάντοτε από
τα Μζλθ του εκάςτοτε Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τουσ Προζδρουσ τθσ Εταιρείασ των τριϊν τελευταίων
ετϊν. Βρίςκεται ςε απαρτία όταν και τα επτά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι παρόντα.
2.7.1. Μζλοσ τθσ Εταιρείασ παραπζμπεται ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο μετά από αξιολογθμζνθ
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ ι μετά από ζγγραφθ αίτθςθ που κα πρζπει να υπογράφουν τριάντα
(30) τουλάχιςτον Τακτικά Μζλθ τθσ Εταιρείασ. Το Πεικαρχικό Συμβοφλιο καλεί με ζγγραφο τον
εγκαλοφμενο να δϊςει γραπτζσ και προφορικζσ εξθγιςεισ για τθν πράξθ του μζςα ςε είκοςι θμζρεσ. Αν
περάςει θ προκεςμία αυτι άπρακτθ, το Πεικαρχικό Συμβοφλιο προχωρεί ςτθν εξζταςθ τθσ υποκζςεωσ.
2.7.2. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ με τθν προςκόμιςθ νζων αποδεικτικϊν ςτοιχείων μπορεί το
Πεικαρχικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει νζα ανάκριςθ.
2.8. Πεικαρχικζσ ποινζσ είναι :
2.8.1. Ζγγραφθ επίπλθξθ.
2.8.2. Πρόςκαιρθ ςτζρθςθ δικαιωμάτων του Μζλουσ μζχρι 6 μινεσ.
2.8.3. Οριςτικι διαγραφι.
2.9. Όλεσ οι ποινζσ κοινοποιοφνται εγγράφωσ ςτον ενδιαφερόμενο. Η ποινι τθσ οριςτικισ ι
πρόςκαιρθσ διαγραφισ πρζπει να επικυρωκεί από τθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ. Μζχρι τθ λιψθ
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ το Μζλοσ ςτερείται των δικαιωμάτων του.
2.10. Εγκαλοφμενα μζλθ του Διοικθτικοφ ι Πεικαρχικοφ Συμβουλίου δεν ςυμμετζχουν ςε
Πεικαρχικό Συμβοφλιο που κα τουσ κρίνει. Η απόφαςθ για επιβολι πεικαρχικισ ποινισ ςε Μζλοσ του
Διοικθτικοφ ι του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου λαμβάνεται χωρίσ να ςυμμετζχει το πεικαρχικά διωκόμενο
μζλοσ.
ΑΘΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3.1. Τα όργανα τθσ Διοίκθςθσ είναι:
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι.
3.2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποτελείται από εννιά Μζλθ και ςυγκεκριμζνα ζχει:
Πρόεδρο, Α' και Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματζα, Ειδικό Γραμματζα, Ταμία, και ζνα Μζλοσ με Δυο
Συμβοφλουσ που κα εκπροςωποφν τα Τακτικά Μζλθ τθσ Εταιρείασ, και κα εκλζγονται με μυςτικι
ψθφοφορία από τθν Γενικι Συνζλευςθ μετά από υποβολι υποψθφιοτιτων.
3.3. Πλα τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται για δυο ζτθ.
Πρόεδροσ τθσ Εταιρείασ γίνεται ο Α' Αντιπρόεδροσ, Α' Αντιπρόεδροσ γίνεται ο εκλεγμζνοσ Β'
Αντιπρόεδροσ.
3.4. Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν μποροφν να μετζχουν Μζλθ που ςυνδζονται με ςυγγζνεια μζχρι
και τον δεφτερο βακμό.
Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ που δεν ζχουν ςτερθκεί των
πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων.
Η εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γίνεται κατά τθν διάρκεια του Τακτικοφ Συνεδρίου τθσ
Εταιρείασ ςε Τακτικι ι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ κθτεία του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου αρχίηει
τθν 1θ Ιανουαρίου του νζου χρόνου οπότε και λιγει θ κθτεία του παλαιοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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3.5. Όποιοσ επικυμεί να εκλεγεί ςε κάποιο αξίωμα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποβάλλει
υποψθφιότθτα με αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Εκλογισ Μελϊν που υποβάλλεται τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι, θ Εξελεγκτικι Επιτροπι προτείνει τρία (3) μζλθ για κάκε κζςθ. Η
ψθφοφορία είναι μυςτικι και θ εκλογι γίνεται με τθν πλειοψθφία των παρόντων Τακτικϊν Μελϊν. Ο
εκάςτοτε Β' Αντιπρόεδροσ πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ του να ζχει ςυμπλθρϊςει
τουλάχιςτον ζνα χρόνο ωσ Τακτικό Μζλοσ τθσ Εταιρείασ.
Οι ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γίνονται τουλάχιςτον μια φορά το τρίμθνο.
3.6. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει μετά από πρόςκλθςθ του Γενικοφ Γραμματζα κατόπιν
εντολισ του Προζδρου και ςυηθτεί και αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθν Εταιρεία.
3.7.1. Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προεδρεφει ςε όλεσ τισ Επιςτθμονικζσ ι άλλεσ
ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Όταν
απουςιάηει ο Πρόεδροσ τον αντικακιςτά κατά ςειρά, ο Α' Αντιπρόεδροσ και ο Β' Αντιπρόεδροσ.
3.7.2. Εάν για οποιοδιποτε λόγο ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αδυνατεί να αςκιςει τα
κακικοντα του μζχρι του τζλουσ τθσ κθτείασ του τον αντικακιςτά ο Α' Αντιπρόεδροσ ι εν ανάγκθ ο Β'
Αντιπρόεδροσ. Επί αδυναμίασ του Α' ι και του Β’ Αντιπροζδρου να αςκιςουν τα κακικοντά τουσ
προκθρφςςονται εκλογζσ.
3.8. Για να ζχει απαρτία το Διοικθτικό Συμβοφλιο και να μπορεί να ςυνεδριάηει πρζπει να είναι
παρόντα επτά τουλάχιςτον Μζλθ του. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των μελϊν που είναι
παρόντα.
Σε περίπτωςθ που ζνα Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου παραιτθκεί ι βρίςκεται ςε αδυναμία να
αςκιςει τα κακικοντα του το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηει αντικαταςτάτθ του τον πρϊτο επιλαχόντα ι τον
επόμενο από τουσ υποψθφίουσ ςτισ τελευταίεσ εκλογζσ και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντεσ τότε το
Διοικθτικό Συμβοφλιο κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του ορίηει ζνα από τα Μζλθ τθσ Εταιρείασ.
3.9. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι προςωπικά υπεφκυνα για τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων τουσ.
Δεν ευκφνονται για αποφάςεισ που πάρκθκαν ςε ςυνεδρίαςθ που δεν ςυμμετείχαν ι αν
διαφϊνθςαν και θ διαφωνία τουσ είναι γραμμζνθ ςτα πρακτικά.
Τα πρακτικά του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυντάςςονται από τον Ειδικό Γραμματζα και
υπογράφονται ςτθν αρχι τθσ επόμενθσ ςυνεδρίαςθσ.
Αν υπάρχουν διαφωνίεσ για τθ ςωςτι καταγραφι των πρακτικϊν περιλαμβάνονται ςτο επόμενο
πρακτικό.
3.10. Για κάκε άλλο κζμα που δεν αναφζρεται ςτο Καταςτατικό αποφαςίηει το Διοικθτικό
Συμβοφλιο κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του και θ απόφαςθ ζχει πλιρθ ιςχφ ζναντι πάντων.
3.11. Ο Πρόεδροσ, ο Α' Αντιπρόεδροσ, ο Β' Αντιπρόεδροσ και ο Γενικόσ Γραμματζασ είναι,
μεμονωμζνα ι από κοινοφ, οι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ ςτα Δικαςτιρια και ςε όλεσ τισ Εξϊδικεσ
Εμφανίςεισ και άλλεσ Αρχζσ.
3.12. Ο Πρόεδροσ φροντίηει για τθν ακριβι τιρθςθ του Καταςτατικοφ και υπογράφει μαηί με τον
Γενικό Γραμματζα τα Ζγγραφα τθσ Εταιρείασ, τα Πρακτικά του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ τθσ Εταιρείασ.
3.13. Ο Γενικόσ Γραμματζασ μετά από εντολι του Προζδρου καλεί τα Μζλθ τθσ Εταιρείασ ι του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ςυνεδριάςεισ που προεδρεφει ο Πρόεδροσ.
Ο Γενικόσ Γραμματζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν αλλθλογραφία τθσ Εταιρείασ τθν οποία άμεςα
προωκεί ςε όλα τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κρατάει τα αρχεία τθσ Εταιρείασ και τθ ςφραγίδα,
παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ςτζλνονται ςτθν Εταιρεία και προςυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον
Ταμία τα εντάλματα για να πλθρωκοφν τα ζξοδα.
Ο Γενικόσ Γραμματζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ των Επιςτθμονικϊν και άλλων
εκδθλϊςεων κατόπιν εγκρίςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν προετοιμαςία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ,
των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν εποπτεία των Πρακτικϊν, και τθν υλοποίθςθ των
αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
3.14. Ο Ταμίασ κρατάει τα λογιςτικά βιβλία και υπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματζα τα παραςτατικά από τισ δαπάνεσ που ζγιναν.
Ειςπράττει εγγραφζσ, ςυνδρομζσ και όποια άλλθ ειςφορά γίνεται προσ τθν Εταιρεία.
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Με εντολι του Προζδρου γίνεται θ πλθρωμι των δαπανϊν από τον Ταμία που ζχουν εγκρικεί ςτον
ετιςιο προχπολογιςμό από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κακϊσ και οι ζκτακτεσ δαπάνεσ που το Διοικθτικό
Συμβοφλιο εγκρίνει.
Τα κεφάλαια τθσ εταιρείασ που είναι ςε μετρθτά πρζπει να είναι κατατεκειμζνα ςε ειδικό
λογαριαςμό ςτθν Τράπεηα ι ςτο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο ςτο όνομα τθσ Εταιρείασ. Ποςόν ανάλογο προσ
τα ςυνικθ λειτουργικά ζξοδα τθσ εταιρείασ μπορεί να βρίςκεται ςτα χζρια του Ταμία ςε μετρθτά.
3.15. Στο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και μζςα ςτον Ιανουάριο ο Ταμίασ ςυντάςςει και
υποβάλλει τον ιςολογιςμό που ελζγχει και εγκρίνει κατ’ αρχιν το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Ετιςιοσ οικονομικόσ απολογιςμόσ γίνεται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ κάκε δυο χρόνια, μετά από ζλεγχο
τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.
3.16. Ο Ειδικόσ Γραμματζασ ςυντάςςει τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τα οποία και υπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα.
Σε περίπτωςθ απουςίασ του Γενικοφ Γραμματζα, τον αντικακιςτά ο Ειδικόσ Γραμματζασ.
3.17. Η Εξελεγκτικι Επιτροπι αποτελείται από τρία Τακτικά Μζλθ τθσ Εταιρείασ που εκλζγονται
κάκε δυο χρόνια από τθ Γενικι Συνζλευςθ επίςθσ με μυςτικι ψθφοφορία.
Ο αρχαιότεροσ από τουσ τρεισ προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ.
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι ελζγχει και εποπτεφει τα οικονομικά τθσ Εταιρείασ και υποβάλλει ζκκεςθ
για το ςκοπό αυτό κάκε χρόνο ςτθ Γενικι Συνζλευςθ προκειμζνου να απαλλαγοφν των ευκυνϊν τουσ τα
Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
ΑΘΟ 4ο
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ
4.1. Η Εταιρεία οργανϊνει εντόσ του Ελλαδικοφ χϊρου κάκε δυο χρόνια το επίςθμο Συνζδριό τθσ.
Η Εταιρεία μπορεί να οργανϊςει το Συνζδριο τθσ ςε ςυνεργαςία με άλλεσ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ ι
Επιςτθμονικοφσ φορείσ.
Στα Συνζδρια ανακοινϊνονται κλινικζσ, γραμματικζσ και άλλεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, γίνονται
διαλζξεισ και γενικά προβάλλεται θ Επιςτθμονικι δουλειά των Mελϊν τθσ εταιρείασ και οι ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ Θεραπευτικισ με Laser.
Ο τόποσ και οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των Συνεδρίων ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
4.2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυγκαλζςει ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ των Μελϊν τθσ
Εταιρείασ για να ςυηθτιςει μαηί τουσ κζματα που αφοροφν τθν Εταιρεία.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει δικαίωμα να καλζςει Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ μζςα ςε ζνα μινα το
αργότερο από τθν υποβολι ςτον Γενικό Γραμματζα Ζγγραφθσ αίτθςθσ που υπογράφουν το λιγότερο το
1/5 των οικονομικά εντάξει Τακτικϊν Μελϊν και όπου αναφζρουν τα κζματα τθσ ηθτοφμενθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ. (7.1.3.)
Ο Γενικόσ Γραμματζασ με εντολι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτζλνει τισ προςκλιςεισ για Ζκτακτθ ι
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και πρζπει να αναφζρει τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τθν ϊρα και τον
τόπο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. (7.2.)
4.3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ διορίηει Επιτροπζσ ςτισ οποίεσ ανακζτει τθ μελζτθ
κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθν πρόοδο και προαγωγι τθσ Θεραπευτικισ με Laser ςτθν Ελλάδα.
Οι Επιτροπζσ αυτζσ πρζπει να υποβάλλουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ζκκεςθ ςχετικά με τισ
εργαςίεσ τουσ.
Ειδικότερα το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ορίηει εκτόσ από οποιεςδιποτε άλλεσ τισ εξισ
Επιτροπζσ:
4.3.1. Επιτροπι Εκλογισ νζων Μελϊν και ανακθρφξεωσ Υποψθφίων.
Μζλθ τθσ αποτελοφν οι εκάςτοτε:
Πρόεδροσ, Α' Αντιπρόεδροσ, Β' Αντιπρόεδροσ, Γενικόσ Γραμματζασ του Δ.Σ.
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων νζων Μελϊν και των
υποψθφίων για τα αξιϊματα του νζων Διοικθτικϊν Συμβοφλων.
4.3.2. Επιτροπι Δεοντολογίασ.
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι, μετά από ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ κεςμοκζτθςθ και τιρθςθ
κανόνων που κακορίηουν τα δεοντολογικά πλαίςια των Επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν εκδθλϊςεων
των Μελϊν τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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Επιλαμβάνεται, εξετάηει και ειςθγείται προσ το Πεικαρχικό Συμβοφλιο ςχετικά με τθν πεικαρχικι
δίωξθ Μζλουσ τθσ Εταιρείασ.
Η Επιτροπι δεοντολογίασ ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο με διετι κθτεία.
Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ διατελεί το αρχαιότερο τακτικό μζλοσ από τουσ πζντε
μετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι Δεοντολογίασ επιλαμβάνεται και ερευνά
πεικαρχικό παράπτωμα μζλουσ τθσ Εταιρείασ, ςτθ ςφνκεςθ τθσ μετζχουν και δυο μζλθ τθσ ίδιασ βακμίδασ
με τον εγκαλοφμενο.
4.3.3. Επιτροπι Συνεδρίων και κρίςεωσ Εργαςιϊν.
Η Επιτροπι αυτι ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο με διετι κθτεία και αποτελείται από
εννιά μζλθ.
Ζργο τθσ Επιτροπισ αυτισ κα είναι θ κρίςθ των εργαςιϊν που κα υποβάλλονται για να
ανακοινωκοφν ςτα Συνζδρια.
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, που κα είναι το αρχαιότερο μζλοσ τθσ, κα μοιράηει τισ εργαςίεσ που του
ςτζλνει το Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ νομίηει και κα προκαλεί δφο τουλάχιςτον ςυνεδριάςεισ τθσ
ολομζλειασ τθσ Επιτροπισ για τθν οριςτικι κρίςθ των εργαςιϊν.
Η αποδοχι ι θ απόρριψθ μιασ εργαςίασ κα ςυνοδεφεται από αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ
προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Η Επιτροπι κρίςεωσ εργαςιϊν κα ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ ζνα μινα για τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ ςτο
Διοικθτικό Συμβοφλιο.
4.3.4. Επιτροπι Επιςτθμονικϊν Εκδόςεων και Εκπαίδευςθσ.
Εφόςον λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και εξαςφαλιςκοφν οι οικονομικοί
πόροι για τθν τρίμθνθ ι τετράμθνθ ζκδοςι του κα τεκεί ςε κυκλοφορία το επίςθμο Επιςτθμονικό
περιοδικό τθσ Εταιρείασ με τίτλο που κα κακορίςει το πρϊτο Διοικθτικό Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
Το επίςθμο Επιςτθμονικό περιοδικό τθσ Εταιρείασ κα διζπεται από ειδικό κανονιςμό λειτουργίασ
που εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και δθμοςιεφει εργαςίεσ, διαλζξεισ και ςυμπόςια των
Συνεδρίων τθσ Εταιρείασ ι Εταιρειϊν του εξωτερικοφ που αναφζρονται ςτθ Θεραπεία με Laser και ζχουν
ενδιαφζρον για τα Μζλθ τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ., εφόςον κρικοφν κατάλλθλεσ από τθν Εκδοτικι Επιτροπι.
Η κρίςθ των εργαςιϊν που δθμοςιεφονται ςτο περιοδικό γίνεται από τθν Εκδοτικι Επιτροπι που
αποτελείται από τον Εκδότθ και Δϊδεκα Τακτικά Μζλθ.
Ο Εκδότθσ επιλζγεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και αυτόσ με τθν ςειρά του προτείνει τα Δϊδεκα
Τακτικά Μζλθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για ζγκριςθ.
Η κθτεία τουσ κα είναι για όλουσ διετισ.
Όλα τα Μζλθ τθσ Εταιρείασ κα παίρνουν το περιοδικό χωρίσ επιβάρυνςθ πζρα από τθν ετιςια
ςυνδρομι τουσ για τθν Εταιρεία.
Συνδρομθτζσ του περιοδικοφ που δεν είναι Μζλθ τθσ Εταιρείασ κα πλθρϊνουν το ποςό ςυνδρομισ
που κα ορίςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Η ίδια Επιτροπι κα ζχει και τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ περαιτζρω Εκπαίδευςθσ των Μελϊν πάνω
ςτθ Θεραπευτικι με Laser μζςω Ειδικϊν Σεμιναρίων ςτα οποία μποροφν να καλοφνται και μθ Μζλθ.
Το κόςτοσ αυτϊν των Σεμιναρίων κα ανακοινϊνεται κάκε φορά και κα είναι χαμθλό για τα Μζλθ εν
αντικζςει για τα μθ Μζλθ.
ΑΘΟ 5ο
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Ζςοδα τθσ Εταιρείασ είναι:
5.1. Τα δικαιϊματα εγγραφισ των Μελϊν.
5.2. Οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ και οι εγγραφζσ ςτα Συνζδρια.
5.3. Ζκτακτεσ ειςφορζσ και δωρεζσ των Μελϊν.
5.4. Δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ και οποιεςδιποτε οικονομικζσ ενιςχφςεισ.
5.5. Τόκοι κατακζςεων κ.λ.π.
5.6. Ζςοδα που προζρχονται από εκμίςκωςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.
5.7. Κάκε άλλθ νόμιμθ πρόςοδοσ.
5.8. Η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί τισ ακόλουκεσ πράξεισ ςτα πλαίςια των περιγραφομζνων
δραςτθριοτιτων του παρόντοσ Καταςτατικοφ:
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5.8.1. Προςφορά εκκεςιακϊν χϊρων (περίπτερα) με υπομίςκωςθ κατά τθ διάρκεια των Συνεδρίων
και άλλων επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. ςε Φαρμακευτικζσ Εταιρείεσ, Εταιρείεσ
Ιατρικϊν και Θεραπευτικϊν Συςτθμάτων Laser, Εταιρείεσ Υγειονομικοφ Υλικοφ και Εταιρείεσ άλλων
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων.
5.8.2. Καταχϊρθςθ διαφθμίςεων ςτο Επιςτθμονικό ζντυπο/περιοδικό τθσ Εταιρείασ και ζντυπα
Προγραμμάτων των Επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. ςε Φαρμακευτικζσ Εταιρείεσ,
Εταιρείεσ Ιατρικϊν και Θεραπευτικϊν Συςτθμάτων Laser, Εταιρείεσ Υγειονομικοφ Υλικοφ και Εταιρείεσ
άλλων ςυναφϊν δραςτθριοτιτων.
5.8.3. Τα πιο πάνω ζςοδα δεν αποτελοφν άςκθςθ εμπορικϊν πράξεων περί των οποίων γίνεται
μνεία απαγόρευςθσ ςτο άρκρο 9.2. του παρόντοσ Καταςτατικοφ αλλά εντάςςονται ςτα πλαίςια των
δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ και δεν εκφεφγουν των ςκοπϊν αυτισ.
ΑΘΟ 6ο
ΑΡΑΤΙΑ
6.1. Η Εταιρεία βρίςκεται ςε απαρτία:
6.1.1. Για κακαρά Επιςτθμονικζσ Συνεδριάςεισ ανεξαρτιτωσ αρικμοφ παρόντων.
6.1.2. Για όλα τα κζματα εκτόσ από τθν απόφαςθ για διάλυςθ τθσ Εταιρείασ και Τροποποίθςθ του
παρόντοσ Καταςτατικοφ.
6.2. Η Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μιςά Μζλθ από αυτά που
ζχουν δικαίωμα ψιφου.
6.2.1. Αν δεν γίνει απαρτία θ Γενικι Συνζλευςθ επαναλαμβάνεται το αργότερο μζςα ςε ζνα μινα ςε
θμζρα και ϊρα που μπορεί να αναγράφεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ.
6.2.2. Στθν επαναλθπτικι αυτι Γενικι Συνζλευςθ για τθν απαρτία φτάνει θ παρουςία του 1/10 των
ταμειακϊσ τακτοποιθμζνων Μελϊν για το ζτοσ που γίνεται θ ψθφοφορία.
ΑΘΟ 7ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7.1. Η Γενικι Συνζλευςθ των Τακτικϊν Μελϊν είναι το κυρίαρχο ςϊμα τθσ Εταιρίασ.
Διακρίνεται ςε Τακτικι και Ζκτακτθ.
7.1.1. Η Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ γίνεται μια φορά κάκε δεφτερο χρόνο, με θμεριςια διάταξθ που
ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Στθ ςυνζλευςθ αυτι γίνεται υποχρεωτικά Διοικθτικόσ και Οικονομικόσ απολογιςμόσ, απαλλαγι των
Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ τθσ προθγοφμενθσ διετίασ ωσ ορίηεται
από το άρκρο 3.15.
Ορίηεται επίςθσ ο προχπολογιςμόσ τθσ επόμενθσ διετίασ. Το εν ιςχφ Διοικθτικό Συμβοφλιο μαηί με
τθν Εφορευτικι Επιτροπι θγείται των αρχαιρεςιϊν για τθν εκλογι του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
μζχρι τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων του τον Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ.
7.1.2. Τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο με απλι επιςτολι του ςτα
Τακτικά Μζλθ τθσ Εταιρείασ εξιντα τουλάχιςτον μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Στθν επιςτολι κακορίηονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διατάξεωσ και ςτθν περίπτωςθ αρχαιρεςιϊν
καλοφνται όςοι επικυμοφν και ζχουν τα απαιτοφμενα από το καταςτατικό προςόντα, να υποβάλλουν
υποψθφιότθτα για το αξίωμα του Προζδρου ι Μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ.
Υποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με γραπτι διλωςθ του ενδιαφερομζνου προσ το Διοικθτικό
Συμβοφλιο, πρζπει δε οι δθλϊςεισ αυτζσ να ζχουν κατατεκεί ςτθ Γραμματεία τθσ Εταιρείασ το αργότερο
τριάντα μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ελζγχει τισ υποψθφιότθτεσ και όςεσ κρίνει ότι υποβλικθκαν εμπρόκεςμα
και είναι ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τισ καταχωρεί με αλφαβθτικι ςειρά ςε τρία
χωριςτά ψθφοδζλτια:
Ζνα ψθφοδζλτιο με τουσ υποψθφίουσ για το αξίωμα του Προζδρου.
Ζνα ψθφοδζλτιο με τουσ υποψθφίουσ για Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Ζνα ψθφοδζλτιο με τουσ υποψθφίουσ για Μζλοσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.
Τα ψθφοδζλτια αυτά παραδίδει το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν Εφορευτικι Επιτροπι για τθ
διεξαγωγι των αρχαιρεςιϊν.
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Σε περίπτωςθ επαναλθπτικισ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ ιςχφουν τα ίδια ψθφοδζλτια.
Υποψιφιοσ που τυχόν εκλεγεί ςε περιςςότερα του ενόσ αξιϊματα επιλζγει το ζνα από αυτά.
Σε περίπτωςθ που ο εκλεγείσ ωσ Πρόεδροσ δεν κελιςει ι δεν μπορζςει να αναλάβει τα κακικοντά
του πριν καν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα, τότε ςυγκαλείται νζα Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ το αργότερο ςε δεκαπζντε μζρεσ, με μοναδικό κζμα τθν εκλογι Προζδρου.
7.1.3. Οι αποφάςεισ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ για να είναι ζγκυρεσ, πρζπει να υπάρχει
απαρτία ωσ εξισ:
Κατά τθν πρϊτθ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ πρζπει να είναι παρόντα Τακτικά Μζλθ που αποτελοφν
τουλάχιςτον το 1/3 των ταμειακϊσ εντάξει Τακτικϊν Μελϊν. Αν δεν υπάρχει απαρτία ςυγκαλείται
αυτοδικαίωσ νζα Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ με τα ίδια κζματα μετά μια εβδομάδα από τθν πρϊτθ.
Αυτι θ νζα Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ κεωρείται ότι βρίςκεται ςε απαρτία όποιοσ κι αν είναι ο
αρικμόσ των παρόντων Τακτικϊν και Ταμειακϊσ εντάξει Μελϊν, όχι όμωσ μικρότεροσ των είκοςι Ατόμων.
7.1.4. Οι ψθφοφορίεσ ςτθ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ γίνονται με ανάταςθ τθσ χειρόσ, εκτόσ από τισ
αρχαιρεςίεσ ι άλλεσ περιπτώςεισ που κα αποφαςίςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςτισ οποίεσ διενεργείται
πάντα μυςτικι ψθφοφορία.
7.2. Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι όταν
ηθτιςουν αυτό με γραπτι τουσ αίτθςθ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο Μζλθ τθσ Εταιρείασ που αποτελοφν
τουλάχιςτον το 1/5 των ταμειακϊσ εντάξει Τακτικϊν Μελϊν (παράβαλε με παρ. 4.2.).
Τα Τακτικά Μζλθ που ηθτοφν τθ ςφγκλιςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να αναφζρουν
ςτθν αίτθςι τουσ τα κζματα που κζλουν να ςυηθτθκοφν.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλεί υποχρεωτικά τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ το βραδφτερο μζςα
ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία επιδόςεωσ τθσ πιο πάνω αιτιςεωσ.
ΑΘΟ 8°
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
8.1. Η Τροποποίθςθ του παρόντοσ Καταςτατικοφ μπορεί να γίνει οποτεδιποτε κρίνει αναγκαίο το
Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε Τακτικι ι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα γίνει για αυτό το ςκοπό.
Η απαιτοφμενθ απαρτία επιτυγχάνεται με τθν παρουςία του θμίςεωσ ςυν ζνα των ταμειακϊσ
ενιμερων Μελϊν.
8.2. Η Διάλυςθ τθσ Εταιρείασ μπορεί να αποφαςιςτεί από τθν Τακτικι ι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ
που κα ζχει τθν υπό του νόμου απαιτοφμενθ απαρτία.
Μετά τθν διάλυςθ τθσ Εταιρείασ θ περιουςία τθσ περιζρχεται ςτθν Ιατρικι Σχολι τθσ Ακινασ για να
ιδρυκεί με τουσ τόκουσ τθσ ζπακλο που κα ζχει ςκοπό τθν προαγωγι τθσ Θεραπευτικισ με Laser ςτθν
Ελλάδα.
ΑΘΟ 9ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.1. Απαγορεφεται θ εξάρτθςθ τθσ Εταιρείασ από τα Πολιτικά Κόμματα.
9.2. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ εμπορικϊν πράξεων από τθν Εταιρεία. Η περιουςία τθσ Εταιρείασ
απαγορεφεται να διανεμθκεί ςτα Μζλθ τθσ.
9.3. Η Γενικι Συνζλευςθ επιλφει τισ αςάφειεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των άρκρων του
Καταςτατικοφ ςε ςυςχετιςμό με τισ διατάξεισ του Νόμου που αφοροφν τα ςωματεία.
9.4. Οι τροποποιιςεισ του Καταςτατικοφ τθσ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ. (Πανελλινιασ Επιςτθμονικισ Εταιρίασ
για τθ Θεραπεία με Laser), ςυμπεριλιφκθκαν ςε εννζα (9) άρκρα που ςυηθτικθκαν και ψθφίςτθκαν ζνα
προσ ζνα και ςτο ςφνολο ζγιναν αποδεκτά όπωσ είναι και ιςχφουν μετά τθν ζγκριςθ τουσ από το αρμόδιο
Δικαςτιριο και τθν εγγραφι τουσ ςτο οικείο βιβλίο.
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