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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  

(Βάσει του άρθρου 8 του Καταστατικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως Τμήμα (Section) της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (στο 

εξής αναφερόμενο ως Τμήμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) ορίζεται ομάδα Ορθοπαιδικών Χειρουργών, Τακτικών 

Μελών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (στο εξής 

αναφερόμενη ως Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) η οποία έχει σκοπό την προαγωγή ενός συγκεκριμένου τομέα του 

Επιστημονικού Τομέα της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 

Τα Τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. υπάγονται στην Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., κατευθύνονται, ελέγχονται και διοικούνται από 

αυτή. 

Στις δραστηριότητες των Τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν Ομότιμα, Επίτιμα, Έκτακτα και 

Επικουρικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

  ΑΡΘΡΟ 2 

Κατά την έναρξη της ισχύος και της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού υπάρχουν και 

δραστηριοποιούνται τα ακόλουθα Τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.: 

1.Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος, 2.Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης, 3. 

Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων, 4. Τμήμα Χειρουργικής Ώμου-Αγκώνος, 5. Τμήμα Ορθοπαιδικών 

Λοιμώξεων, 6. Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος, 7. Τμήμα Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός, 8. Τμήμα 

Μυοσκελετικής Ογκολογίας, 9. Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας, 10. Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

Η λειτουργία των ανωτέρω Τμημάτων συνεχίζεται, υποκείμενη στις διατάξεις του Καταστατικού της 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., του παρόντος Κανονισμού. 

Τα διακριτικά σήματα των ανωτέρω Τμημάτων παραμένουν τα ίδια κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Κανονισμού. Ο καθορισμός διακριτικών σημάτων για Τμήματα που δεν διαθέτουν, για νέα 

Τμήματα καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ισχύοντος διακριτικού σήματος γίνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (στο εξής αναφερόμενο ως Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) μετά από 

εισήγηση της Διοικούσης Επιτροπής του  Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ίδρυση νέου Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. γίνεται μετά από αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον Τακτικών 

Μελών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., συνοδευόμενη από πλήρως αιτιολογημένη 

εισηγητική έκθεση σκοπιμότητος. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μελετά και εισάγει το θέμα προς συζήτηση 
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στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., εισηγείται θετικά ή αρνητικά και λαμβάνεται η 

απόφαση ίδρυσης ή μη του νέου Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μέλη κάθε Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι αποκλειστικά Ταμειακώς Ενήμερα Τακτικά Μέλη της 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

Η εκλογή νέων Μελών Τμήματος γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Νέα Μέλη των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μπορούν να γίνονται δεκτά με αίτηση προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τμήματος μόνο Ταμειακώς Ενήμερα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. τα οποία έχουν 

αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα και ειδικό ενδιαφέρον και για το αντικείμενο του 

Τμήματος. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κύριο όργανο του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση (στο εξής αναφερόμενη ως Γ.Σ.) των Μελών του 

Τμήματος, που συγκαλείται μία φορά κάθε έτος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε. του 

Τμήματος ένα μήνα νωρίτερα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. Τμήματος έχουν τα Μέλη του Τμήματος 

που είναι Ταμειακώς Ενήμερα στην Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Κατά την Γ.Σ. Τμήματος καθορίζεται η επιστημονική 

δραστηριότητα του Τμήματος, η εκλογή νέων Μελών και η εκλογή μελών της Διοικούσας Επιτροπής 

Τμήματος, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται 

κατά πλειοψηφία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τα Τμήματα μπορούν να συνεδριάζουν και να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του 

κτηρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Διαχείρισης του κτηρίου αυτής. 

Μπορούν να εκπροσωπούν την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε δραστηριότητες αντιστοίχων Τμημάτων ή Επιστημονικών 

Εταιρειών του εξωτερικού, αφού προηγουμένως ζητηθεί η έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η 

εκπροσώπηση του Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε διεθνείς δραστηριότητες δημιουργεί την υποχρέωση 

στον  Πρόεδρο της Δ.Ε. του Τμήματος να υποβάλει σχετική έκθεση προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. εντός 

ενός μηνός. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κάθε Τμήμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. διοικείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (στο εξής αναφερόμενη ως Δ.Ε. 

Τμήματος) που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η θητεία της Δ.Ε. Τμήματος 

είναι διετής. Ο Αντιπρόεδρος διαδέχεται τον Πρόεδρο μετά την λήξη της θητείας του τελευταίου. Ο 

Πρόεδρος κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους της θητείας του υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική 

Συνέλευση των Μελών του Τμήματος για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου και Γραμματέα για την 

επόμενη διετία. Η Δ.Ε. Τμήματος συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οι αποφάσεις της 

λαμβάνονται με πλειοψηφία. Τα μέλη της ΔΕ θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα αλλιώς 

αυτοδίκαια χάνουν την ιδιότητα και αντικαθίσταται.   
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Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Δ.Ε. και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Τμήματος 

καθορίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες του Τμήματος για όλη την διάρκεια της θητείας του. 

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Καταστατικού 

της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και του παρόντος Κανονισμού από τα Μέλη του Τμήματος.  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. μπορεί να συμμετέχει όποτε απαιτηθεί σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 

με σκοπό τον προγραμματισμό επιστημονικών εκδηλώσεων.  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. για 

την μελλοντική επιστημονική δραστηριότητα και για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του 

Τμήματος. 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. διαδέχεται υποχρεωτικά τον αποχωρούντα Πρόεδρο της Δ.Ε. και τον 

αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου της 

Δ.Ε. να εκτελέσει τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος τον αντικαθιστά όσο χρειασθεί, πρόσκαιρα ή 

μόνιμα ενώ αναλαμβάνει κανονικά ως Πρόεδρος της Δ.Ε. και για την επόμενη διετία. 

Ο Γραμματέας της Δ.Ε. Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου των 

Μελών του Τμήματος, των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων των Δ.Ε. Είναι 

υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Τμήματος και την αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που 

αφορούν στο Τμήμα, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και με την γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

Όλα τα έγγραφα και η αλληλογραφία των Τμημάτων υποχρεωτικά διακινούνται μέσω της 

γραμματείας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. όπου πρωτοκολλώνται και καταχωρούνται.  

Σε όλα τα έντυπα (επιστολόχαρτα, φάκελοι, πρακτικά, προγράμματα επιστημονικών εκδηλώσεων, 

αφίσες κ.ά.) και σε όλα τα αρχεία ηλεκτρονικής μορφής των Τμημάτων προτάσσεται υποχρεωτικά 

τίτλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και ακολουθεί ο τίτλος του Τμήματος. Το Έμβλημα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. τίθεται στην άνω 

αριστερή γωνία και το διακριτικό σήμα του Τμήματος στην άνω δεξιά γωνία όλων των ανωτέρω 

εγγράφων.  

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση μόνο του διακριτικού σήματος ενός Τμήματος χωρίς 

αυτό να συνοδεύεται από το έμβλημα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του διακριτικού 

σήματος Τμήματος γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μπορεί να αποφασίσει για τον καθορισμό ετήσιας χρηματικής συνδρομής των 

Μελών των Τμημάτων. Όλα τα έσοδα των Τμημάτων εισπράττονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά 

από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κάθε Τμήμα υποχρεούται να διοργανώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μία μόνο μεγάλη επιστημονική εκδήλωση η οποία πρέπει να καλύπτει κατά το δυνατόν 

ολόκληρο το φάσμα του επιστημονικού ενδιαφέροντος του Τμήματος. Η εκδήλωση αυτή ονομάζεται 

Συμπόσιο του Τμήματος και μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της 

Κύπρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Συνέδριο Τμήματος.  
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Ο προγραμματισμός των Συμποσίων Τμημάτων του επόμενου έτους γίνεται στη πρώτη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους μετά από προτάσεις που υποβάλουν τα Τμήματα μέχρι το 

τέλος του προηγούμενου έτους. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση περισσότερων από δύο (2) 

συνολικά Συμποσίων Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ανά έτος. Σε περίπτωση που το Τμήμα, τη χρονιά που 

προβλέπεται, δεν πραγματοποίησε ή δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει το Συμπόσιο δεν 

δύναται να μεταφέρει το δικαίωμα διοργάνωσης Συμποσίου για την αμέσως επόμενη χρονιά.  

Κάθε Τμήμα μπορεί να διοργανώνει και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις για επιμέρους θέματα του 

επιστημονικού του πεδίου οι οποίες χαρακτηρίζονται με τους όρους Εκπαιδευτική Ημερίδα, 

Εκπαιδευτική Διημερίδα ή Σεμινάριο του Τμήματος. 

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις των Τμημάτων επιτρέπεται να συνδιοργανώνονται με Επιστημονικές 

Εταιρείες Ελληνικές ή από το εξωτερικό, με Ανώτατα Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή με 

άλλους φορείς, πάντοτε μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε επιστημονικής εκδήλωσης τμήματος ένα μήνα 

πριν και ένα μήνα μετά από το Ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε Τμήματος θα πρέπει 

υποχρεωτικά να ορίζονται μετά από προηγούμενη έγκριση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα 

της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ώστε να μη συμπίπτουν με άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, του 

Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών ή άλλων Τμημάτων. 

Το Δ.Σ δεσμεύεται για την έγκριση από τις νομοθετικές προβλέψεις που αφορούν στην διεξαγωγή των 

επιστημονικών εκδηλώσεων. 

Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε επιστημονικής εκδήλωσης Τμήματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 8 του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Το πρόγραμμα τίθεται υποχρεωτικά  υπόψιν του 

Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. για εξέταση και έγκριση, τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από την διεξαγωγή κάθε 

εκδήλωσης, πρέπει δε να έχει ελεγχθεί με ευθύνη του Προέδρου ή του Συντονιστή της εκδήλωσης ότι 

τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι Ταμειακώς ενήμερα σε αυτή.  

Η συμμετοχή των ειδικευομένων ιατρών στις επιστημονικές εκδηλώσεις των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

είναι δωρεάν. Σε  περιπτώσεις που το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακές 

ασκήσεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ξεχωριστό οικονομικό κόστος θα 

καθορίζεται το ποσό συμμετοχής των ειδικευομένων ιατρών σε αυτές μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. 

της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Η διάλυση Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. γίνεται όταν τα Μέλη του Τμήματος είναι λιγότερα από (10) δέκα 

ή όταν το Τμήμα παραμένει ανενεργό για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Για την διάλυση του 

Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τα Μέλη και οι Δ.Ε. των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. υποχρεούται στην εφαρμογή των άρθρων του 

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και ως Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. έχουν 

επίσης την υποχρέωση να τηρούν και να συμμορφώνονται με το Καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
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Σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να προβαίνει σε 

παύση Μελών της Δ.Ε. του Τμήματος και να καθορίζει τον τρόπο διοίκησης του Τμήματος μέχρι την 

εκλογή νέας Δ.Ε. αυτού. 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  εγκρίθηκε ομόφωνα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. στη συνεδρίασή του 16 Φεβρουαρίου 2018 και τίθεται σε ισχύ 

άμεσα. 

 

 


