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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 1ο.  

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

  

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», με συντετμημένο διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.», εφεξής στο παρόν 

αναφερόμενη ως «Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.» ή  «Εταιρεία» και αντίστοιχη επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα 

«Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology, ή <<Hellenic Orthopaedic 

Association», με συντετμημένο διακριτικό τίτλο «H.A.O.S.T.» ιδρύθηκε το 1947, διατηρεί τον ίδιο 

γενικά σκοπό και τίτλο και έχει την έδρα της στην Αθήνα.  

Είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί μη 

κερδοσκοπικών εταιρειών και των άρθρων του παρόντος καταστατικού, με σκοπό την προαγωγή της 

ιατρικής ειδικότητας της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας στην Ελλάδα. 

Η Εταιρεία έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» και την λέξη ΑΘΗΝΑ και στο 

κέντρο της την παράσταση που όρισε η Εταιρεία και τον χρόνο που ιδρύθηκε (1947).  

 Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι:  

α) Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ορθοπαιδικών.  

β) Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της.  

γ) Η ανάπτυξη στενής επαφής ανάμεσα στους Έλληνες και αλλοδαπούς ορθοπαιδικούς και η 

συνεργασία με τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες των χωρών της Ευρώπης, τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του 

Ευρωπαϊκού Χώρου, πράγμα που θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της ειδικότητας 

της Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα. 

δ) Η προαγωγή γενικά της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του 

Ελληνικού Λαού.  

ε) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου φορέα για τις παθήσεις και κακώσεις του 

Μυοσκελετικού Συστήματος, την πρόληψη, την αντιμετώπισή τους καθώς και τις  

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους . 

στ) Η προάσπιση και υποστήριξη των επιστημονικών  και εργασιακών συμφερόντων των μελών της  

κατά την άσκηση του ιατρικού τους λειτουργήματος.  

ζ) Η  διασφάλιση και προώθηση των προϋποθέσεων της απασχόλησης των μελών  της σε θέσεις του 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.  

η) Η σύσταση, συμμετοχή και επιχορήγηση επιστημονικών Ιδρυμάτων με σκοπούς και 

δραστηριότητες συναφείς με τους αντίστοιχους σκοπούς της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την σύσταση και λειτουργία των Ιδρυμάτων. 

θ) Η συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και άλλες επιστημονικές εταιρείες για την 

εκπόνηση προγραμμάτων, επιστημονικών πρωτοκόλλων και αρχείων καταγραφής επιστημονικών 

δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση της Πολιτείας στα πλαίσια της παροχής καλύτερων υπηρεσιών 

στον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα Ορθοπαιδικό Ιατρό.  

ι) Η οργάνωση εξετάσεων στην Ορθοπαιδική, η πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση της επάρκειας 

στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής. Ο καθορισμός του περιεχομένου, ο έλεγχος ποιότητας και  η κατά 

χρονικές περιόδους αναθεώρηση του προγράμματος εκπαίδευσης.  

κ) Η συμμετοχή ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα απασχόλησης των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. 
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Άρθρο 2 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

 

1) Η Εταιρεία έχει Έκτακτα, Επικουρικά, Τακτικά, Ομότιμα και Επίτιμα Μέλη.  

α) Έκτακτα Μέλη εκλέγονται γιατροί Έλληνες  ή αλλοδαποί που ειδικεύονται στην Ορθοπαιδική.    

β) Επικουρικά Μέλη εκλέγονται γιατροί άλλων ειδικοτήτων ή γενικά πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών 

που ενδιαφέρονται για την Ορθοπαιδική.  

γ) Τακτικά Μέλη εκλέγονται :  

 Ιατροί Ορθοπαιδικοί που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό , νόμιμα αναγνωρισμένο από τις Ελληνικές αρχές.   

δ) Ομότιμα Μέλη γίνονται, εάν το επιθυμούν, τα Τακτικά Μέλη που έπαψαν να ασκούν το Ιατρικό  

Επάγγελμα.  

ε) Επίτιμα Μέλη εκλέγονται διακεκριμένοι Ορθοπαιδικοί μη μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ή άλλοι 

Επιστήμονες Έλληνες ή Αλλοδαποί εφόσον έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ελληνική 

ή Παγκόσμια Ορθοπαιδική μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενο 

ως Δ.Σ.) , που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση (εφεξής αναφερόμενη ως Γ.Σ.).  

στ) Δεν δύναται να είναι μέλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  οποιοσδήποτε:  

i) Στερήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης ένωσης προσώπων 

και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

ii) Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του σαν συνέπεια καταδίκης του και  

iii) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος αμετάκλητα.  

2) Η εκλογή νέων Εκτάκτων, Επικουρικών και Τακτικών Μελών γίνεται μετά από αίτησή τους που 

υποβάλλεται μέχρι  31 Αυγούστου κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα μήνα πριν 

την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  και συνοδεύεται από 

βιογραφικό σημείωμα και πρόταση δύο ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών . 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 Μελών (εφεξής αναφερόμενη ως 

Ε.Ε.Μ.) 

Η αίτηση ελέγχεται από τον Γενικό Γραμματέα και την Επιτροπή Εκλογής Μελών και ανακηρύξεως 

υποψηφίων και διαβιβάζεται στο Δ.Σ. που προτείνει την εκλογή του στην επόμενη Γενική 

Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την εκλογή του με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της . 

Ο κατάλογος των υποψηφίων νέων μελών κοινοποιείται εγκαίρως σε όλα τα Τακτικά Μέλη εν όψει 

της εκλογής τους από την Γ.Σ. Τα νέα μέλη καλούνται από την Γραμματεία της Εταιρείας με 

συστημένη επιστολή να  να καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον αντίτιμο  της εγγραφής τους στην 

Εταιρεία  μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που αυτή τους κοινοποιήθηκε.  

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την σχετική εγγραφή και οικονομική τακτοποίηση στο Μητρώο 

των Μελών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου  του έτους που ακολουθεί την εκλογή τους.  

 

3) Τα Έκτακτα, Επικουρικά και Τακτικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια 

συνδρομή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Σε αντίθετη περίπτωση , τα μη ταμειακώς 

ενήμερα μέλη , μετά από σχετική  ενημέρωση  , αποκλείονται από τις εκάστοτε προσφερόμενες από 

την Εταιρεία παροχές προς τα μέλη της. 

 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.  

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη (πλην 

της περιπτώσεως του εκπροσώπου των Ειδικευομένων στο Δ.Σ. του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος) 

που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία, μέχρι την έναρξη των Γ.Σ. 

Τα Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη μετέχουν μόνο στις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Εταιρείας.  
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Αν το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση κρίνουν σκόπιμη την παρουσία τους σε μέρος ή ολόκληρη την 

Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος σ΄ αυτήν, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.  

4)  Το ποσόν της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών, Επικουρικών και Εκτάκτων Μελών καθορίζεται 

από το Δ.Σ.  

Τα Έκτακτα, Επικουρικά και Τακτικά Μέλη προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιστημονικές 

εκδηλώσεις της Εταιρείας (ετήσιο συνέδριο, συμπόσια τμημάτων, τακτικά μαθήματα ΚΕΟΧ , κτλ) 

καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής τους  , όπως αυτό καθορίζεται από το 

Δ.Σ.  

Το ποσόν συμμετοχής γιατρών που δεν είναι Μέλη της Εταιρείας στα Συνέδρια ή άλλες 

Επιστημονικές εκδηλώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

5)  Αν ένα μέλος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρεία για τρία χρόνια, 

μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. που πρέπει πρώτα να του στείλει ένα συστημένο γράμμα 

και να περιμένει για την απάντησή του μέσα σε ένα μήνα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. εγκρίνεται από 

τη Γ.Σ. 

6) Παύει κάποιος να είναι μέλος της Εταιρείας:  

α) Αν υποβάλλει γραπτή παραίτηση εκτός εάν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία.  

β) Αν τον διαγράψει το Δ.Σ. σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 5.  

γ) Αν τιμωρηθεί με διαγραφή από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενο ως Π.Σ.) για όσα πειθαρχικά παραπτώματα περιγράφονται στην 

παρ. 7 εδάφιο α του παρόντος  άρθρου.  

7) α) Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.:  

i) Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων.  

ii) Κάθε παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

iii) Κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τον σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρείας.  

iiii) Η ανάρμοστη και αντίθετη προς την ιδιότητα του ιατρού συμπεριφορά όπως αυτή καθορίζεται 

από τον εκάστοτε ισχύοντα κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.  

β) Το Π.Σ. αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ. (εκτός του Εκπροσώπου των Εκτάκτων Μελών) και 

τους Προέδρους της Εταιρείας των 5 τελευταίων ετών και ασκεί την πειθαρχική δίωξη. Κωλυομένων 

ενός ή περισσοτέρων των προαναφερθέντων Προέδρων, καλούνται ο Πρόεδρος ή οι Πρόεδροι των 

αμέσως προηγουμένων ετών κατά σειρά. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα 9 από τα μέλη του είναι 

παρόντα. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο χρέη γραμματέα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας 

(εφεξής αναφερόμενος ως Γ.Γ.).  

γ) Μέλος της Εταιρείας παραπέμπεται στο Π.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 

Δεοντολογίας (εφεξής αναφερόμενη ως Ε.Δ.) ή μετά από έγγραφη αίτηση που υπογράφουν τριάντα 

τουλάχιστον τακτικά μέλη της εταιρείας. Το Π.Σ. καλεί με έγγραφο τον εγκαλούμενο να δώσει 

γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για την πράξη του μέσα σε 8 μέρες. Αν περάσει η προθεσμία αυτή 

άπρακτη, το Π.Σ. προχωρεί στην εξέταση της υποθέσεως.  

δ) Σε ειδικές περιπτώσεις, με την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων μπορεί το Π.Σ. να 

αποφασίσει επανεξέταση της υποθέσεως σύμφωνα με την διαδικασία του τρίτου εδαφίου αυτής της 

παραγράφου.  

ε) Πειθαρχικές ποινές είναι:  

i) Έγγραφη επίπληξη.  

ii) Προσωρινή διαγραφή μέχρι και 2 χρόνια και επανεξέταση.  

iii) Οριστική διαγραφή.  

Όλες οι ποινές κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Η ποινή της οριστικής ή προσωρινής  

διαγραφής πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. Μέχρι την λήψη της σχετικής 

απόφασης από τη Γ.Σ. το μέλος στερείται των δικαιωμάτων του.  

στ) Εγκαλούμενα μέλη του Δ.Σ. δεν συμμετέχουν στο Π.Σ. που θα τους κρίνει. Απόφαση για επιβολή 

πειθαρχικής ποινής σε μέλος του Δ.Σ. ή Π.Σ. λαμβάνεται χωρίς να συμμετέχει το πειθαρχικά 

διωκόμενο μέλος.  
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Άρθρο 3ο  

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  
Έσοδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., η οποία είναι νομικό πρόσωπο (επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) είναι τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 

του σκοπού της, ως ακολούθως:    

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των Μελών.  

β) Οι ετήσιες συνδρομές και οι εγγραφές στα Συνέδρια.  

γ) Έκτακτες εισφορές και δωρεές των Μελών.  

δ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες. 

ε) Τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.  

στ) Έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  

ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. ( Ενδεικτικά η συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται και επιδοτούνται από κοινοτικά ή εθνικά κονδύλια κ.λ.π.) 

η) Στα πλαίσια των περιγραφομένων στο παρόν καταστατικό δραστηριοτήτων, για την επίτευξη του 

σκοπού της,  η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:  

Προσφορά χώρων σε Εταιρείες Φαρμακευτικές, Εταιρείες Ορθοπαιδικού Υλικού και Εταιρείες 

άλλων δραστηριοτήτων  κατά την διάρκεια των Συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων 

αυτής και των Τμημάτων της, προκειμένου να συμμετέχουν με εκθέσεις και να ενημερώνουν τους 

συνέδρους – μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., έναντι χορηγίας καθοριζομένης κατόπιν ειδικότερων συμφωνιών 

και συμβάσεων.  

Καταχώρηση διαφημίσεων Φαρμακευτικών Εταιρειών, Εταιρειών Ορθοπαιδικού Υλικού και 

Εταιρειών άλλων δραστηριοτήτων, στο επιστημονικό έντυπο - περιοδικό της Εταιρείας και στα 

έντυπα Προγραμμάτων των επιστημονικών εκδηλώσεων αυτής και των Τμημάτων της.  

Τα πιο πάνω έσοδα εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δεν εκφεύγουν 

των σκοπών αυτής. Από την άποψη αυτή δεν αποτελούν άσκηση εμπορικών πράξεων περί των 

οποίων γίνεται μνεία απαγόρευσης στο άρθρο 10 του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο 

των εσόδων της Εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμεται στα μέλη ως κέρδος, λόγω του μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 4ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  

 

1) Τα όργανα της Διοίκησης είναι:  

 α) Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών που είναι το κυρίαρχο σώμα.  

 β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως Ε.Ε.).  

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 9 Μέλη και συγκεκριμένα έχει: Πρόεδρο, 

Πρόεδρο προηγουμένου Δ.Σ., Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα 

και 2 συμβούλους, ήτοι ένα Τακτικό μέλος της Εταιρείας  και ένα μέλος που προέρχεται από τα 

Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας, το οποίο θα εκλέγεται από την Γ.Σ. μετά από υποβολή  υποψηφιότητας 

και θα έχει για τον χρόνο αυτό κατ’ εξαίρεση δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

3) Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για ένα χρόνο εκτός από τον Γενικό Γραμματέα  και τον  

Ταμία, που έχουν θητεία δύο χρόνων.  

Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του και την ανάληψη των καθηκόντων του συγκροτείται σε σώμα κατά τα 

παραπάνω. 
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Πρόεδρος της Εταιρείας γίνεται ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος γίνεται ο εκλεγμένος Β΄ 

Αντιπρόεδρος.  

4) Στο Δ.Σ. δεν μπορούν να μετέχουν Μέλη που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και τον 

τέταρτο βαθμό. Τα Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες που δεν έχουν στερηθεί των 

πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η εκλογή γίνεται κάθε φθινόπωρο σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση και η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου οπότε και λήγει η 

θητεία του παλαιού Δ.Σ.  

5) Όποιος επιθυμεί να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα του Δ.Σ. υποβάλλει υποψηφιότητα με αίτηση προς 

το Δ.Σ. που κατατίθεται το αργότερο μέχρι 30 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας 

Τακτικής Γ.Σ. Το Δ.Σ. και η Ε.Ε.Μ. αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων μελών και αποφασίζει 

για την τυπική εγκυρότητα κάθε υποψηφιότητας. 

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι,  το Δ.Σ. προτείνει μέχρι 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 υποψηφιότητάς του να έχει συμπληρώσει 

τουλάχιστον 10 χρόνια ως τακτικό μέλος της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. που υποβάλλουν 

υποψηφιότητα, εκτός του Β΄ Αντιπροέδρου πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους να 

έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια ως Τακτικά Μέλη.  

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε, όταν υπάρχει ανάγκη.  

6) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κατόπιν εντολής του Προέδρου 

και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία.  

7) α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις Επιστημονικές συνεδριάσεις, στις Γενικές Συνελεύσεις και 

σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά κατά σειρά, ο 

Πρόεδρος του προηγουμένου Δ.Σ., ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος.  

β)  Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του  μέχρι το τέλος 

της θητείας του στο Δ.Σ. τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του προηγουμένου Δ.Σ., του οποίου η θητεία 

παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επί αδυναμίας του Προέδρου να ασκήσει τα 

καθήκοντά του ως Πρόεδρος του προηγουμένου Δ.Σ., τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του αμέσως 

προηγούμενου Δ.Σ. 

Επί αδυναμίας του Α΄ Αντιπροέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται η θητεία του 

Προέδρου του Δ.Σ. καθώς και του Προέδρου του Δ.Σ. του προηγουμένου έτους για ένα ακόμη έτος.   

Επί αδυναμίας του Β Αντιπροέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του προκηρύσσονται εκλογές για Β 

Αντιπρόεδρο. 

8) Για να έχει απαρτία το Δ.Σ. και να μπορεί να συνεδριάζει πρέπει να είναι παρόντα 6 τουλάχιστον 

Μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και με 

φανερή ψηφοφορία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου (η οποία στην 

περίπτωση αυτή λαμβάνεται ως διπλή).  

Σε περίπτωση που ένα Μέλος του Δ.Σ., εκτός των Προέδρων και Αντιπροέδρων, παραιτηθεί ή 

βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του τον πρώτο 

επιλαχόντα ή τον επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές και αν δεν υπάρχουν 

επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει ένα από τα Μέλη της Εταιρείας.  

9) Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 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 Δ.Σ. συντάσσονται από τον Ειδικό 

Γραμματέα και υπογράφονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για την 

σωστή καταγραφή των πρακτικών περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.  

10) Για κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. κατά την απόλυτη 

κρίση του και η απόφαση έχει πλήρη ισχύ έναντι πάντων.  

11) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι οι εκπρόσωποι της Εταιρείας στα Δικαστήρια και 

σε όλες τις εξώδικες εμφανίσεις και άλλες αρχές.  

Ο Γεν. Γραμματέας μετά από εντολή του Προέδρου, καλεί τα Μέλη της Εταιρείας ή του Δ.Σ. σε 

συνεδριάσεις που προεδρεύει ο Πρόεδρος.  
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Με εντολή του Προέδρου γίνεται από τον Ταμία η πληρωμή των δαπανών που προβλέπονται στον 

ετήσιο προϋπολογισμό από το Δ.Σ., καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Δ.Σ. εγκρίνει.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με Τραπεζικό μέσο (επιταγές ή εντολή τραπεζικού εμβάσματος).  

Οι πληρωμές μικροδαπανών γίνονται από το μικρό ταμείο με πάγια προκαταβολή του Ταμία σε 

εντεταλμένο υπάλληλο της Εταιρείας επί αποδόσει ποσού το ύψος του οποίου θα διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας Οι πληρωμές για την απόδοση των  ασφαλιστικών 

εισφορών στα Ταμεία, την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και λοιπών φόρων στο Δημόσιο, 

θα γίνονται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.  

Το Δ.Σ. διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την ακριβή τήρηση 

του καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα εν ονόματι της Εταιρείας 

έγγραφα. Τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας υπογράφονται από όλα 

τα Μέλη του Δ.Σ.  

12) Ο Γενικός Γραμματέας  διαχειρίζεται κατ’ εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της 

Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία της Εταιρείας και την 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, την προετοιμασία της Γ.Σ., των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την εποπτεία της τήρησης των 

πρακτικών του Δ.Σ., και των Γ.Σ., την εποπτεία του πρωτοκόλλου στο οποίο κατ’ αύξοντα αριθμό 

καταγράφονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,  την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. 

και την εποπτεία του προσωπικού της εταιρείας.  

13) Με ευθύνη του Ταμία τηρούνται με κάθε επιμέλεια τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας σύμφωνα 

με τις διατάξεις που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία, τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών και τις διατάξεις περί Σωματείων μη κερδοσκοπικών, από τα οποία θα 

λαμβάνονται περιοδικά και ετήσια, αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια όλων των λογαριασμών και θα 

προκύπτουν τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης που θα απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις (απολογισμός- ισολογισμός χρήσης και προϋπολογισμός).     

Προς τούτο προβλέπεται λογιστική υπηρεσία την ευθύνη της οποίας το Δ.Σ.  αναθέτει σε 

πιστοποιημένο λογιστή για την προσυπογραφή των υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεων, την 

ενημέρωση και επόπτευση των βιβλίων και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  

Όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, με εντολή του Προέδρου 

γίνεται από τον Ταμία η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί και  προβλέπονται στον ετήσιο 

προϋπολογισμό από το Δ.Σ., καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Δ.Σ. εγκρίνει.  

Ο Ταμίας ως εντεταλμένο όργανο,εκδίδει τις επιταγές σε διαταγή της Εταιρείας, οπισθογραφεί 

επιταγές εισπρακτέες από την Εταιρεία,  δίδει τις εντολές στις τράπεζες για τις πληρωμές, διενεργεί 

αναλήψεις μετρητών μέσω επιταγών με  χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών και υπογράφει μαζί 

με τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. όλα εν γένει τα παραστατικά από τις δαπάνες που έγιναν. Εισπράττει 

τις εγγραφές, συνδρομές και όποια άλλη εισφορά γίνεται για την Εταιρεία.  

Η Εταιρεία τηρεί σε Τράπεζες λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθεται υποχρεωτικά κάθε 

ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβληθεί με 

απόφαση του ΔΣ. 

Τα κεφάλαια της Εταιρείας που είναι σε μετρητά πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς  στο όνομα της Εταιρείας.  

Ποσόν ανάλογο προς τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του 

Ταμία σε μετρητά.  

14) Το διαχειριστικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, ο Ταμίας  

συντάσσει ε τον υπεύθυνο κατά την ανωτέρω παράγραφο Λογιστή και υποβάλλει στο Δ.Σ.:  

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, με τα αποτελέσματα 

χρήσης που έληξε και 
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β) τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, τον οποίο ελέγχει και εγκρίνει κατ΄ αρχήν το Δ.Σ., με 

δυνατότητα να προβεί σε αναθεώρηση αυτού εντός του ίδιου διαχειριστικού έτους. 

Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας χρήσης, με τον προϋπολογισμό, 

συνοδευόμενες από έκθεση του Δ.Σ. με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προσωρινές 

οικονομικές καταστάσεις για το διάστημα της τρέχουσας  χρήσης από 1/1 μέχρι 31/8  υποβάλλονται 

από το Δ.Σ. στην Τακτική Γ.Σ., μετά από υποχρεωτικό έλεγχο και έκθεση της Ε.Ε. που εγκρίνονται 

από την Γ.Σ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.  

15) Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ. τα οποία και υπογράφει με 

τον Πρόεδρο, τον Γ.Γ. και τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ.  Σε περίπτωση απουσίας του Γ.Γ., τον 

αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας.  

16) Η Εταιρεία δύναται να απασχολεί έμμισθο προσωπικό με αποδοχές που καθορίζονται από το 

Δ.Σ., για την κάλυψη των γραμματειακών της αναγκών, την διεκπεραίωση του επιστημονικού και 

λοιπού έργου της , την διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών της υποδομών και εγκαταστάσεων , 

την κάλυψη των επιστημονικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεών της κ.λ.π. Οι σχετικές 

συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού  ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων, θα υπογράφονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Εταιρείας και τον Γενικό 

Γραμματέα.  

17) Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και δύο αναπληρωματικά, με 

τουλάχιστον 10ετή θητεία ως Τακτικά Μέλη, που εκλέγονται κάθε 2 χρόνια από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση. Ο αρχαιότερος από τους τρεις προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.  

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 14, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης  της 

Εταιρείας, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται κάθε έτος από την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τα οικονομικά της Εταιρείας, ελέγχει τις οικονομικές 

καταστάσεις, τόσο για την παρελθούσα χρήση, όσο και για την περίοδο από 1/1 μέχρι 31/8 της 

τρέχουσας χρήσης καθώς και την έκθεση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. και υποβάλλει 

έκθεση για το σκοπό αυτό κάθε χρόνο στην Τακτική Γ.Σ. προκειμένου να απαλλαγούν τα μέλη του 

Δ.Σ.  

18) Το Δ.Σ. δύναται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και να 

καθορίσει καθηκοντολόγιο όσων απασχολούνται ή συνεργάζονται με οιαδήποτε ιδιότητα με την 

Εταιρεία, το οποίο δύναται να τροποποιεί ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες  ανάγκες της 

Εταιρείας. Υπεύθυνοι για την τήρησή του είναι ο Πρόεδρος και ο Γ. Γ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  

 

Άρθρο 5ο  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 

1) Η Εταιρεία οργανώνει ένα τουλάχιστον Συνέδριο το χρόνο, κατά προτίμηση το φθινόπωρο στην 

Αθήνα ή σε άλλο μέρος του Ελλαδικού χώρου και κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται και η 

Ετήσια Τακτική  Γ.Σ. Στην εξαιρετική περίπτωση που δεν γίνει Συνέδριο το φθινόπωρο, η Ετήσια 

Τακτική Γ.Σ. θα λαμβάνει χώρα μέσα στους 4 τελευταίους μήνες του έτους. Η Εταιρεία μπορεί να 

οργανώσει το Συνέδριό της σε συνεργασία με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες ή Επιστημονικούς 

Φορείς. Στα συνέδρια ανακοινώνονται κλινικές, πειραματικές και άλλες ερευνητικές εργασίες, 

γίνονται διαλέξεις και συμπόσια και γενικά προβάλλεται η Επιστημονική δουλειά των μελών της 

Εταιρείας και οι σύγχρονες εξελίξεις της Ορθοπαιδικής. Η διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου 

συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ μπορεί να διεκπεραιώνεται από το έμμισθο προσωπικό ή να ανατίθεται σε 

τρίτους οργανωτές με υπογραφή σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας (οικονομικοί όροι, 

υποχρεώσεις συμβαλλομένων, κτλ) θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Στα Συνέδρια συμμετέχουν τα Τμήματα της Εταιρείας μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο τόπος και οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής των Συνεδρίων ορίζονται από το Δ.Σ.  
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2) Η Εταιρεία δύναται να προκηρύσσει υποτροφίες για τα Μέλη της, να απονέμει έπαθλα σε μελέτες 

ή επιστημονικές εργασίες που έγιναν από τα Μέλη της, από δική τους πρωτοβουλία ή μετά από 

σχετική υπόδειξη της Εταιρείας.  

3) Το Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζει Επιτροπές στις οποίες αναθέτει την μελέτη θεμάτων που έχουν 

σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας στην 

Ελλάδα καθώς και με άλλα εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα. Οι Επιτροπές αυτές πρέπει να 

υποβάλλουν στο Δ.Σ. κάθε χρόνο ή και ενωρίτερα έκθεση σχετικά με τις εργασίες τους. Ειδικότερα 

η Εταιρεία ορίζει εκτός από οποιεσδήποτε άλλες τις εξής Επιτροπές:  

α) Επιτροπή για την κρίση εργασιών για τα Συνέδρια. Η Επιτροπή αυτή θα έχει τουλάχιστον 9 Μέλη 

με θητεία ενός χρόνου που θα μπορεί να ανανεωθεί για κάθε Μέλος χωριστά. Έργο της Επιτροπής 

αυτής 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 κατανέμει κατά την κρίση του 

τις εργασίες που του στέλνει το Δ.Σ. και θα συγκαλεί 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 Δ.Σ.  

Η Επιτροπή κρίσεως εργασιών θα έχει στην διάθεσή της ένα μήνα για την υποβολή της έκθεσης στο 

Δ.Σ.  

β) Επιτροπή Δεοντολογίας: Έργο της Επιτροπής, είναι μετά από έγκριση της Γ.Σ. η θεσμοθέτηση και 

τήρηση κανόνων που καθορίζουν τα δεοντολογικά πλαίσια των Επιστημονικών και επαγγελματικών 

εκδηλώσεων των μελών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράδοση του Ιατρικού λειτουργήματος και 

τις κείμενες διατάξεις.  

Επιλαμβάνεται, εξετάζει και εισηγείται προς το Π.Σ. σχετικά με την πειθαρχική δίωξη μέλους της 

Εταιρείας. Η Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. με 3ετή θητεία και αποτελείται από 2 καθηγητές Α΄ ή 

Β΄ βαθμίδος , 1 συντονιστή διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή διευθυντή Ε.Σ.Υ. και δύο εξωνοσοκομειακούς 

γιατρούς με 20 ετών προϋπηρεσία. Πρόεδρος της Επιτροπής διατελεί ο αρχαιότερος καθηγητής από 

τους μετέχοντες στην Επιτροπή. Στην περίπτωση που η Επιτροπή επιλαμβάνεται και ερευνά 

πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της εταιρείας, στην σύνθεσή της μετέχουν και 2 μέλη της ίδιας 

επαγγελματικής βαθμίδας με τον εγκαλούμενο.  

γ) Επιτροπή Εκλογής Μελών και ανακηρύξεως υποψηφίων . Μέλη της αποτελούν: Ο Πρόεδρος, ο 

Α’ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ένας Καθηγητής Α’ ή Β’ βαθμίδος ένας  Συντονιστής 

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ. με 10ετή θητεία, , ένας εξωνοσοκομειακός γιατρός με 20ετή 

προϋπηρεσία, ένας επιμελητής Α’ με 10ετή θητεία Τακτικού Μέλους και δύο παλαιοί Πρόεδροι εκ 

των δέκα τελευταίων ετών. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων Μελών και των υποψηφίων για τα αξιώματα του Δ.Σ.  

Η θητεία της Επιτροπής είναι 2ετής και τα Μέλη τα οποία δεν προέρχονται από το Δ.Σ. επιλέγονται 

δια κληρώσεως.  

4) Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μελών της 

Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο. Το Δ.Σ. έχει  την υποχρέωση να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. μέσα 

σε ένα μήνα το αργότερο, μετά από την υποβολή στον Γ.Γ. έγγραφης αίτησης που υπογράφουν το 

λιγότερο  50 Ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη  και όπου αναφέρουν τα θέματα της ζητούμενης 

Γ.Σ. Η πρόσκληση για Έκτακτη ή Τακτική Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο πρωινές και δύο 

απογευματινές εφημερίδες της Αθήνας. Το Δ.Σ. δύναται κατά την κρίση του να στέλνει και απλές 

προσκλήσεις χωρίς το τελευταίο να δεσμεύει την Εταιρεία.  

5) Η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. εκδίδει το επίσημο Επιστημονικό περιοδικό της, του οποίου ο ελληνικός  τίτλος 

είναι  “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” και ο 

ξενόγλωσσος “ACTA ORTHOPAEDICA et  TRAUMATOLOGICA HELLENICA” και μπορεί να 

εκδίδεται σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή. Το Δ.Σ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την 

οικονομική διαχείριση του Περιοδικού, το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. 

Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Περιοδικού είναι η Εκδοτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αυτής.  
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Το περιοδικό δημοσιεύει  εργασίες, διαλέξεις και συμπόσια των Συνεδρίων της Εταιρείας ή και άλλες 

επιστημονικές εργασίες που έχουν ενδιαφέρον για τους Ορθοπαιδικούς 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 12 τουλάχιστον μέλη.  

Η θητεία του εκδότη είναι πενταετής. Το Δ.Σ. επιλέγει τον εκδότη και ο Εκδότης τα Μέλη της 

Εκδοτικής Επιτροπής τα οποία εγκρίνει το Δ.Σ.  Η θητεία κάθε μέλους είναι τριετής. 

6) Το επίσημο εκπαιδευτικό όργανο της Εταιρείας είναι το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών 

Χειρουργών (εφεξής αναφερόμενο ως Κ.Ε.Ο.Χ.),  που διέπεται από Κανονισμό λειτουργίας ο οποίος 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.  

Πόροι του Κ.Ε.Ο.Χ. είναι οι εισφορές των μελών του, οι δωρεές, τα έσοδα των εκδηλώσεων του, 

οικονομικές ενισχύσεις, κ.λ.π.  

Όλοι οι πόροι του Κ.Ε.Ο.Χ.  εισπράττονται και διαχειρίζονται από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  Η Εταιρεία, μετά 

από απόφαση του Δ.Σ. και πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες δύναται να στηρίζει 

τις επιστημονικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Ο.Χ.  

Για την καλύτερη αξιοποίηση της εν γένει εκπαιδευτικής και επιστημονικής δραστηριότητας της 

Εταιρείας το Κ.Ε.Ο.Χ. αναφέρεται στο Δ.Σ. για το εκπαιδευτικό του έργο. 

Η τήρηση των επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.Ο.Χ. είναι υποχρεωτική 

για όλα τα μέλη του και τηρείται από αυτά χωρίς καμία παρέκκλιση. 

7) Μέλη που εκπροσωπούν την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα επιλέγονται με απόφαση 

του Δ.Σ. από τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη μετά από ανοικτή πρόσκληση .  

8) Μετά από απόφαση του Δ.Σ. η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. δύναται να εκδίδει συγγράμματα, βιβλία ή άλλα 

επιστημονικά έντυπα που αφορούν την ειδικότητα, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με 

την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία παθήσεων.  

Οι υπεύθυνοι των εκδόσεων αυτών επιλέγονται από το Δ.Σ. 

9) Παρέχεται η δυνατότητα στα Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας να δημιουργήσουν  Σύνδεσμο 

Ειδικευομένων Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας με σκοπό την εκλογή εκπροσώπου 

ειδικευομένων, ο οποίος θα δύναται να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα και θα 

ευρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο και  θα ενημερώνει αναλυτικά για τα 

αποτελέσματα της συμμετοχής του στα ως άνω όργανα. Θα επιδιώκει επίσης σε συνεργασία με το 

Δ.Σ. της Εταιρείας την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους ειδικευομένους στην Ορθοπαιδική 

Ιατρούς. Οι αρχαιρεσίες του γίνονται κάθε ένα χρόνο εντός του ετησίου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  

 

 

 

Άρθρο 6ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ:  
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία:  

 

α) Για καθαρά Επιστημονικές συνεδριάσεις ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων:  

β) Για όλα τα θέματα,  η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά Μέλη από 

αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

γ) Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται  το αργότερο μέσα σε ένα μήνα , σε ημέρα 

και ώρα που μπορεί να αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση. Στην επαναληπτική αυτή Γ.Σ. για την 

ύπαρξη  απαρτίας φθάνει  η παρουσία του 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών για το έτος 

το οποίο γίνεται η ψηφοφορία.  

δ/ Η Γενική Συνέλευση , Τακτική ή Έκτακτη , αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.    

ε/ Εξαιρετικά και μόνο για τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με θέμα την τροποποίηση του 

Καταστατικού ή την διάλυση της Εταιρείας , ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται παρακάτω στο άρθρο 

9 του παρόντος.                                                                                                                       
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Άρθρο 7ο  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:  
Η Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση στη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου της 

Εταιρείας ( με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος),  με ημερήσια διάταξη 

που ορίζει το Δ.Σ. Στη συνέλευση αυτή όπως ορίζεται από το άρθρο 4, υποβάλλονται υποχρεωτικά 

από το Δ.Σ., προς έγκριση, οι οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας χρήσης, με τον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, συνοδευόμενες από έκθεση του Δ.Σ. με τον ετήσιο Διοικητικό 

και Οικονομικό απολογισμό και προσωρινές οικονομικές καταστάσεις για το διάστημα της 

τρέχουσας  χρήσης από 1/1 μέχρι 31/8, μετά από υποχρεωτικό έλεγχο και έκθεση της Ε.Ε. και γίνεται 

απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχειριστική περίοδο του 

αμέσως προηγούμενου έτους. 

 

 

Άρθρο 8ο  

ΤΜΗΜΑΤΑ (SECTIONS):  

 1) Μέλη της Εταιρείας που έχουν κοινά ενδιαφέροντα σε επιμέρους τομείς της Ορθοπαιδικής 

Επιστήμης μπορούν να οργανώσουν τμήματα μετά από  έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα έκτακτα 

και επικουρικά μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των τμημάτων 

χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Διοίκησή τους.  

 2) Τα Τμήματα αυτά (παράγραφος 1) θα μπορούν να συνεδριάζουν στα γραφεία της Εταιρείας όταν 

αυτά αποφασίζουν και θα εκπροσωπούν την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε ανάλογες δραστηριότητες αντιστοίχων 

τμημάτων ή Εταιρειών του εξωτερικού, γνωρίζοντας προηγουμένως στο Δ.Σ. την σχετική απόφασή 

τους. Η εκπροσώπηση του τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε διεθνείς συναντήσεις δημιουργεί την 

υποχρέωση υποβολής από τον Πρόεδρο του Τμήματος σχετικής έκθεσης προς το Δ.Σ.  

3) Οι Πρόεδροι των τμημάτων της παραγράφου 1 θα συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο 

(Ιανουάριο και Ιούνιο) και οποτεδήποτε άλλοτε απαιτηθεί σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. που θα έχουν 

για σκοπό τον προγραμματισμό των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της εταιρείας και την συμμετοχή 

των Τμημάτων σε αυτές. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (εφεξής αποκαλούμενη ως Δ.Ε) του 

Τμήματος κατά την συνεδρίαση του Ιανουαρίου υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση της μελλοντικής 

επιστημονικής δραστηριότητας και προγραμματισμό των εκδηλώσεων του Τμήματος.  

Για τη διοργάνωση οιαδήποτε επιστημονικής εκδήλωσης των Τμημάτων και του Κ.Ε.Ο.Χ.  η Δ.Ε. 

του αντίστοιχου Τμήματος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ της Εταιρείας τα 

παρακάτω: α) το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του τμήματος ή του Κ.Ε.Ο.Χ. 

β) τον αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό που θα είναι σύμφωνος με τις εκάστοτε ισχύουσες 

προϋποθέσεις του τίθενται από τον ΕΟΦ και την Πολιτεία και γ)  σχέδιο σύμβασης με το οποίο θα 

δύναται να ανατίθεται σε τρίτους οργανωτές, η οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης. Η 

σύμβαση θα περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τους πλήρεις οικονομικούς όρους της υλοποίησης 

της και σε περίπτωση έγκρισης της από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

και τον Γ.Γ. του Δ.Σ. Προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα η Δ.Ε. του Τμήματος σε συνεργασία με 

την Γραμματεία της Εταιρείας να οργανώνει και να υλοποιεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις μετά 

από προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας.  

4) Όλα τα τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. θα εκλέγουν δική τους 3μελή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, και Γραμματέα και η λειτουργία τους θα διέπεται από   κοινό Κανονισμό λειτουργίας 

τμημάτων , ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η τήρηση των επιμέρους διατάξεων του 

Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη των 

τμημάτων και τηρείται από αυτά χωρίς καμία παρέκκλιση. Τμήματα της Εταιρείας που παραμένουν 

ανενεργά για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ή και μεγαλύτερο , θα διαλύονται μετά από απόφαση 

του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

5) Η ίδρυση Τμήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. προϋποθέτει τη συμμετοχή 20 τουλάχιστον Τακτικών μελών 

της Εταιρείας.  
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6) Πόροι των  Τμημάτων είναι ενδεικτικά: Οι εισφορές των μελών τους, οι δωρεές, τα έσοδα των 

εκδηλώσεων τους, οικονομικές ενισχύσεις κ.λ.π.  

Όλοι οι πόροι  των τμημάτων εισπράττονται από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  Η Εταιρεία , μετά από απόφαση 

του Δ.Σ. και πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες, δύναται να στηρίζει τις 

επιστημονικές δραστηριότητες των Τμημάτων της.  

 

 

Άρθρο 9ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

 

1)Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει από Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών 

της Εταιρείας, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ..  Στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει γι΄αυτό 

το σκοπό η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του ημίσεως των ταμειακώς 

ενήμερων μελών.   

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκεντρώνουν τα ¾ των 

παρόντων μελών.  

2)Η διάλυση της εταιρείας μπορεί να αποφασισθεί από Γενική Συνέλευση που θα έχει την υπό του 

νόμου απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 1.  

Μετά την διάλυση της εταιρείας η περιουσία της  δύναται να διατεθεί σε Ιατρικές Σχολές των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων ή σε  ίδρυμα οι δραστηριότητες του οποίου θα είναι συναφείς με την 

προαγωγή της Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα..  

Την εποπτεία, τον έλεγχο και την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μετά τη 

διάλυση της θα ασκεί πενταμελής Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω πρόσωπα:   

α) έναν εφέτη ως Πρόεδρο αυτής και  

β) ως μέλη: τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και τρείς Ορθοπαιδικούς Ιατρούς, μέλη της 

Εταιρείας, που θα προέρχονται ένας από τον Πανεπιστημιακό χώρο, ένας από το Ε.Σ.Υ. και  ένας 

από τον Ιδιωτικό Τομέα.  

3) Η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να μετατραπεί σε άλλης μορφής  νομικό πρόσωπο  

ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να προηγηθεί η διάλυση της και χωρίς μεταβολή των σκοπών της,  μετά 

από έγκριση της Γ.Σ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1  του παρόντος. 

 

 

 

Άρθρο 10ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  
1. Απαγορεύεται η εξάρτηση της Εταιρείας από Πολιτικά Κόμματα.  

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών πράξεων από την Εταιρεία , πλην όσων προβλέπονται από 

τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να 

διανεμηθεί στα μέλη της.  

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.  

4. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας συμπεριλήφθηκαν σε δέκα (10) άρθρα, που 

συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ένα προς ένα και στο σύνολο, έγιναν αποδεκτά όπως είναι και ισχύουν 

μετά την έγκρισή τους από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή τους στο οικείο βιβλίο.  
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: 

Τα Έκτακτα μέλη της Εταιρείας  , ειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί , μετά την κατά νόμο προβλεπόμενη 

καταχώρηση του παρόντος στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών , καθίστανται Τακτικά 

μέλη με απλή αίτησή τους που υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η παρούσα διάταξη θα 

ισχύσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία καταχώρησης του παρόντος στα 

Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ 

 ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ε.ΧΟ.Τ.     ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ 

 

       ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 


