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Άρθρο 1  
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός  
α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.) είναι το επίσημο εκπαιδευτικό όρ-
γανο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) και 
διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του καταστα-
τικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η επίσημη ονομασία του είναι "Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουρ-
γών", έχει έδρα τα γραφεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ και καλύπτει εκπαιδευτικά ολόκληρο τον Ελλαδικό 
χώρο. Στεγάζεται στο κτίριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., όπου και βρίσκονται τα γραφεία, η γραμματεία και το 
αρχείο του και όπου συνέρχεται η Διοικούσα Επιτροπή του (Δ.Ε). Έχει λογότυπο κυκλικό, που στο 
κεντρικό του μέρος υπάρχει το έμβλημα της Ορθοπαιδικής, όπως η επίσημη σφραγίδα της 
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Κάτω από το δένδρο του εμβλήματος υπάρχουν τα αρχικά Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και κυκλικά στην 
περιφέρεια της σφραγίδας αναγράφεται: "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 
1984". Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα του Κ.Ε.Ο.Χ. είναι «HELLENIC COLLEGE OF ORTHOPAEDIC 
SURGEONS”.  
β. Έργο του Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση των Ορθοπαιδικών. Για την 
πραγματοποίηση του σκοπού αυτού:  
1. Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα για ολόκληρη την χώρα.  
2. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυ-
τών.  
3. Θέτει υπό την αιγίδα του εκπαιδευτικές ή επιστημονικές εκδηλώσεις, τόσο αυτής καθ’αυτής 
της Εταιρείας όσο και των τμημάτων αυτής, καθώς επίσης και όποια άλλη επιστημονική δραστη-
ριότητα επισήμως οργανώνεται από μέλος της Εταιρείας και την οποία θα ήθελε να εντάξει υπό 
την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ. Το δε Κολλέγιο παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και υποστήριξη για την 
απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.  
4. Στους σκοπούς του Κολλεγίου περιλαμβάνεται και η έκδοση βιβλίων επιστημονικού ενδιαφέ-
ροντος καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων επιστημο-
νικών εργασιών από μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
5. Οργανώνει και διεξάγει κατ’ έτος τις εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος του Κολλε-
γίου.  
6. Επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων και την συμμετοχή-
διαμόρφωση των προϋποθέσεων λήψης ειδικότητας εφόσον η Πολιτεία αναθέσει αντίστοιχα κα-
θήκοντα στις αντίστοιχες επιστημονικές Εταιρείες. 
 
Άρθρο 2  
Μέλη του Κολλεγίου  
Μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. μπορούν να γίνουν κατόπιν αιτήσεως Ορθοπαιδικοί που έχουν οκτώ τουλάχι-
στον έτη ειδικότητας, είναι μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. για τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της 
αίτησής τους, είναι ταμειακώς τακτοποιημένα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και έχουν αναγνωρισμένο εκ-
παιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Επίσης μέλη Κ.Ε.Ο.Χ. μπορούν να γίνουν Ορθο-
παιδικοί που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος του Κ.Ε.Ο.Χ., σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό για την απόκτηση διπλώματος του Κ.Ε.Ο.Χ. Η αίτηση πρέπει σε κάθε πε-
ρίπτωση να συνοδεύεται από σύμφωνη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον ενεργών μελών του 
Κ.Ε.Ο.Χ., καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Για να ολοκληρωθεί η 
απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Κ.Ε.Ο.Χ., η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να γίνει 
αρχικά αποδεκτή από την Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. και ακολούθως να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση 
του Κ.Ε.Ο.Χ. , το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κολλεγίου είναι το αποδεδειγμένα ζωηρό και 



μακροχρόνιο ενδιαφέρον του υποψήφιου για την επιστήμη και την εκπαίδευση, όπως αυτό απο-
δεικνύεται από τα τεκμήρια που συνυποβάλλει με την αίτηση του για συμμετοχή στις εξετάσεις. 
Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις ο Ορθοπαιδικός, που απαραιτήτως πρέπει να είναι μέλος της 
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, αναγράφεται στο μητρώο μελών του Κ.Ε.Ο.Χ. ως μέλος και είναι ισότιμος με όλα τα 
άλλα μέλη του, έχοντας τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.  
 
Άρθρο 3  
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών  
Τα μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. μετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
καθώς και όλων των λοιπών δραστηριοτήτων του. Μετέχουν σε επιτροπές, που καταρτίζει η Δ.Ε. 
για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και την υποβοηθούν στο έργο της. Όλα τα μέλη του 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις θέσεις της Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων είναι η ταμειακή ενημερότητα 
προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
 
Άρθρο 4  
Έκπτωση ή Διαγραφή από την ιδιότητα του Μέλους  
Παύει κάποιος να είναι μέλος του Κ.Ε.Ο.Χ.  
α) Εάν ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή του από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
β) Εάν τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μετά από πρόταση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής.  
γ) Εάν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις τουλάχιστον επί μία τριετία. Η διαγραφή 
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Ο.Χ.  
 
Άρθρο 5  
Γενικές Συνελεύσεις Κ.Ε.Ο.Χ.  
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Κ.Ε.Ο.Χ. διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.  
α. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται μία φορά το χρόνο με ημερήσια διάταξη που ορίζει η 
ΔΕ. Κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται από τον Πρόεδρο ο απολογισμός των πεπραγ-
μένων του προηγουμένου έτους. Επίσης εγκρίνεται η εγγραφή νέων μελών. Στις Γενικές Συνελεύ-
σεις γίνονται και οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6.  
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της εκάστοτε 
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον των μελών του Κ.Ε.Ο.Χ. που 
είναι ταμειακώς ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επα-
ναλαμβάνεται το αργότερο εντός πέντε ημερών, σε ορισμένη ημέρα και ώρα που θα αναγράφεται 
στην αρχική πρόσκληση. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συγκαλεί-
ται έγκυρα ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι τα-
μειακώς ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
β. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επί συγκεκριμένου 
θέματος, όταν τούτο το κρίνει αναγκαίο η Δ.Ε. του Κολλεγίου ή ζητηθεί εγγράφως από το ένα 
τρίτο των μελών, ταμειακώς ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η Συνέλευση συγκαλείται το αργότερο 
εντός μηνός από την ημερομηνία που θα συνεδριάσει για το θέμα αυτό η Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. Ως 
προς την απαρτία ισχύουν ότι και με τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.  
γ. Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γνωστοποιείται εγγράφως προς το Δ.Σ. της ΕΕΧΟΤ με 
μέριμνα του Γραμματέα του Κ.Ε.Ο.Χ.  
 
Άρθρο 6  
Διοίκηση του Κ.Ε.Ο.Χ  
α. Το Κ.Ε.Ο.Χ. διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Πρό-
εδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio), τον Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Ο.Χ., τον Γραμματέα 
αυτού και ένα επιπλέον μέλος το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. Επί πλέον συμμετέχει 
στη Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. ένας ειδικευόμενος ιατρός, έκτακτο μέλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. χωρίς δικαίωμα ψή-
φου, ο οποίος επιλέγεται από τη Δ.Ε. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου.  



Η θητεία όλων των μελών της Δ.Ε. είναι διετής αρχομένη την 1η Ιανουαρίου, πλην της θητείας 
του ex officio Α΄ Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., του οποίου η θητεία είναι ετήσια, όσο δηλαδή διαρ-
κεί και η θητεία του στο αντίστοιχο αξίωμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Ο Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ. διαδέχεται 
τον Πρόεδρο, μετά την λήξη της θητείας του τελευταίου.  
Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. δύναται να διενεργούνται με τηλεδιάσκεψη ή μέσω Skype.  
Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη της. Όλες 
οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. είναι «ανοικτές» χωρίς περιορισμούς σε όλα τα μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπε-
ρισχύει η ψήφος του Προέδρου του Κ.Ε.Ο.Χ.  
β. Η Δ.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί τις εκλογές. Η πρώτη 
συνεδρίαση της Δ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της μέχρι την 31η Ιανουαρίου του ιδίου έτους.  
γ. Η Δ.Ε. συνεδριάζει σε ημερομηνίες που δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
του Α’ Αντιπροέδρου της, ο οποίος συμμετέχει παράλληλα και ex officio και στην Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ.  
δ. Σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή παραίτησης του Προέ-
δρου της Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ., αναλαμβάνει την Προεδρία μέχρι την λήξη της θητείας του Προέδρου 
και συνεχίζει για μια ακόμη διετία ως Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. α, ο Αντιπρόεδρος 
του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή παραίτησης του Αντιπροέ-
δρου του Κ.Ε.Ο.Χ., ο Πρόεδρος συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 5, για εκλογή 
νέου Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή παραί-
τησης μέλους της Δ.Ε., την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών της ιδίας κατηγορίας με 
τον αποχωρήσαντα και εάν δεν υπάρχει επιλαχών ο αντικαταστάτης ορίζεται με εισήγηση της Δ.Ε. 
του Κ.Ε.Ο.Χ. και εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
ε. Οι υποψηφιότητες για εκλογή στα όργανα του Κ.Ε.Ο.Χ. κατατίθενται με σχετική αίτηση των 
ενδιαφερομένων, που πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και υπο-
βάλλεται στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. προ των εκλογών. Η εκλογή όλων των μελών της Δ.Ε. γί-
νεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται μέλη για όλες τις θέσεις 
της Δ.Ε. εκτός της θέσεως του Προέδρου, τον οποίο διαδέχεται ο Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Όλα τα εκλεγμένα μέλη της Δ.Ε. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, 
μετά τη λήξη της θητείας τους, για οποιοδήποτε αξίωμα στη Δ.Ε. του Κολλεγίου. Ο Πρόεδρος δεν 
έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. Με τη λήξη της 
θητείας του τον διαδέχεται ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Δ.Ε. διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που 
εκλέγεται από τα παρόντα στη Γενική Συνέλευση μέλη. Της εκλογής για την Εφορευτική Επιτροπή 
εξαιρούνται τα μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση στη Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ.  
 
Άρθρο 7  
Σύνθεση Επιτροπής εξετάσεων για το δίπλωμα του Κολλεγίου  
Η Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. προκηρύσσει τις ετήσιες εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, τρεις του-
λάχιστον μήνες νωρίτερα, καλώντας για υποβολή υποψηφιοτήτων και συμμετοχή σ' αυτές, εξε-
τάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και καλεί τους δικαιούμενους να συμμετάσχουν εφόσον συγκε-
ντρώνουν τις οριζόμενες προϋποθέσεις (βλέπε Κανονισμό Διπλώματος Κολλεγίου). Δεκτές γίνο-
νται αιτήσεις μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή των εξετάσεων.  
Η Εξεταστική Επιτροπή είναι 6μελής: Τα 4 μέλη αποτελούν ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., ο Πρόεδρος 
του Κ.Ε.Ο.Χ., ο αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ., ο Γραμματέας του Κ.Ε.Ο.Χ. Τα υπόλοιπα δυο μέλη ορί-
ζονται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ο.Χ. και επιλέγονται από πρώην Πρόεδρους της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Για τα 
δυο επί πλέον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επιλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωτές τους. Η 
Επιτροπή συγκροτείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εξετάσεων και διαλύε-
ται αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για το έγκυρο των εξετάσεων απαιτείται η πα-
ρουσία τουλάχιστον τεσσάρων εκ των έξη μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.  
Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό για την απόκτηση του διπλώματος του 
Κ.Ε.Ο.Χ. και οι αποφάσεις κατάταξης των επιτυχόντων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  



Η Δ.Ε. του Κολλεγίου μεριμνά την εξασφάλιση πόρων προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να βρα-
βεύει τον πρώτο επιτυχόντα με μία εκπαιδευτική υποτροφία. Επίσης, σε συνεννόηση με τον εκά-
στοτε Πρόεδρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., φροντίζει για την επιστημονική παρουσία των επιτυχόντων στις 
εξετάσεις των τελευταίων ετών στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ανάθεση στρογ-
γυλής τράπεζας ή ενός συμποσίου).  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε σχετικό 
πρακτικό, το οποίο υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.  
Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση των επιτυχόντων γίνεται κατά την 
τελετή κοπής της πίττας στην αρχή του επόμενου έτους.  
 
Άρθρο 8  
Πόροι - Έσοδα του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Οι οικονομικοί πόροι του Κ.Ε.Ο.Χ. είναι οι εξής: 

Α) έσοδα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Ο.Χ. 

Β) δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα 

Τα ανωτέρω έσοδα θα διατίθενται κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. για το έργο του Κ.Ε.Ο.Χ. 

 
Άρθρο 9  
Τροποποίηση ή Αντικατάστασή του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Τροποποίηση ή αντικατάσταση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μετά από προηγηθείσα πρόταση που υποβάλλει η Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ.  
 
Άρθρο 10  
Διάλυση του Κολλεγίου  
Το Κ.Ε.Ο.Χ. διαλύεται:  
α) όταν διαλύεται σύμφωνα με τον νόμο η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
β) με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Κ.Ε.Ο.Χ., που θα υποβληθεί προς επικύ-

ρωση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 


