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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ  
Άρθρο 1  
Επωνυμία – Έργο Κ.Ε.Ο.Χ. 
α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.) είναι το επίσημο εκπαιδευτικό όργανο 
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) και διέπεται 
από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 6 του καταστατικού 
της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η επίσημη ονομασία του είναι "Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών" στε-
γάζεται στην έδρα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., όπου και συνέρχεται η Διοικούσα Επιτροπή του (Δ.Ε.). Έχει λογό-
τυπο κυκλικό, που στο κεντρικό του μέρος υπάρχει το έμβλημα της Ορθοπαιδικής, όπως στην επί-
σημη 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  αναγράφεται: "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 
1984".Ο λογότυπος του Κ.Ε.Ο.Χ. όταν χρησιμοποιείται πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από τον λο-
γότυπο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και να έπεται αυτού.  Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα του Κ.Ε.Ο.Χ. είναι 
«HELLENIC COLLEGE OF ORTHOPAEDIC SURGEONS”.  
β. Έργο του Κ.Ε.Ο.Χ., ως εκπαιδευτικού οργάνου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., είναι η  υποστήριξη του εκπαιδευτι-
κού σκοπού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. β’ του Καταστατικού της. 
Διενεργεί τις ετήσιες εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος του Κ.Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 του παρόντος Κανονισμού.  
Άρθρο 2  
Μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. 
Μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. μπορούν να γίνουν κατόπιν αίτησής τους, Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί, που έχουν 
οκτώ τουλάχιστον έτη τίτλο ειδικότητας, είναι Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  τουλάχιστον τρία έτη πριν την 
υποβολή της αίτησής τους, είναι ταμειακώς ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και έχουν αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο.  
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον 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 Συνέλευση του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Επίσης μέλη Κ.Ε.Ο.Χ. γίνονται Ορθοπαιδικοί, που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση 
του Διπλώματος του Κ.Ε.Ο.Χ. 
Άρθρο 3  
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών  
Τα μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. μετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του σκοπού του. Όλα τα μέλη του έχουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις θέσεις της Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. εφόσον έχουν συμπλη-
ρώσει 5 χρόνια ως μέλη. Ιδιαίτερα για τη θέση του Προέδρου το μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει 
8 χρόνια ως μέλος. Απαραίτητη 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 το Κ.Ε.Ο.Χ. β) Αν πάψει να είναι Μέλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
Άρθρο 5  
Γενικές Συνελεύσεις Κ.Ε.Ο.Χ.  
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Κ.Ε.Ο.Χ. γίνεται μία φορά το χρόνο, με ημερήσια διάταξη που 
ορίζει η Δ.Ε. του, στη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. εκτός αν με απόφαση της Διοί-
κησης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. αποφασισθεί η πραγματοποίησή της σε άλλο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η πρό-
σκληση σε Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Ο.Χ. αποστέλλεται ύστερα από σχετική έγκριση της Διοίκησης 
της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Ο.Χ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν 
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ένα των μελών του Κ.Ε.Ο.Χ., που είναι ταμειακά ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Σε περίπτωση μη απαρ-
τίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός πέντε ημερών, σε ημέρα και ώρα που θα αναγρά-
φεται στην αρχική πρόσκληση. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτή-
τως αριθμού των παρόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ταμειακώς ενήμερα προς 
την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων 
του προηγουμένου έτους και εγκρίνεται η εγγραφή νέων μελών. Στη Γενική Συνέλευση γίνονται οι 
εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6.  
Άρθρο 6  
Διοίκηση του Κ.Ε.Ο.Χ  
Το Κ.Ε.Ο.Χ. διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, τον 
Α΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio), Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Μέλος. Επιπλέον στις συνε-
δριάσεις της Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. συμμετέχει ένας ειδικευόμενος ιατρός, Έκτακτο μέλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος επιλέγεται από τη Δ.Ε. κατόπιν πρότασης του Προέδρου Κ.Ε.Ο.Χ. 
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 διαρκεί και 
η θητεία του στο αντίστοιχο αξίωμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Ο Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ. διαδέχεται τον Πρό-
εδρο, μετά την λήξη της θητείας του τελευταίου.  
Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. δύναται να διενεργούνται με τηλεδιάσκεψη.  
Η Δ.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τις εκλογές. Η 
Δ.Ε. συνεδριάζει σε ημερομηνίες που δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του ex officio Α’ Αντιπροέδρου της 
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή παραίτησης του Προ-
έδρου 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 
Αντιπροέδρου του Κ.Ε.Ο.Χ., τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Εάν δεν υπάρχει επιλα-
χών, ή αυτός αδυνατεί, Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ. ορίζει με απόφασή του, από τα Μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ., το 
Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, ή παραίτησης 
του Γραμματέα του Κ.Ε.Ο.Χ., ή του Μέλους της ΔΕ του Κ.Ε.Ο.Χ. τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος 
επιλαχών της εκάστοτε κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχει επιλαχών, ή αυτός αδυνατεί, στις αντίστοιχες 
θέσεις ορίζει Γραμματέα ή Μέλος, με απόφασή του, από τα Μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ., το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για εκλογή στη Δ.Ε. Κ.Ε.Ο.Χ. κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, 
που πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και υποβάλλεται στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. προ των εκλογών. Η εκλογή όλων των μελών της Δ.Ε. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με 
μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται μέλη για όλες τις θέσεις της Δ.Ε. εκτός της θέσεως του Προέ-
δρου, τον οποίο διαδέχεται ο 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 Συνέ-
λευση 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  
Εξετάσεις Απόκτησης Διπλώματος Κ.Ε.Ο.Χ.  
Η Δ.Ε. του Κ.Ε.Ο.Χ. προκηρύσσει ετήσιες εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος Κ.Ε.Ο.Χ. 
Η προκήρυξη γίνεται τρεις τουλάχιστον μήνες νωρίτερα, καλώντας για υποβολή συμμετοχής σε αυ-
τές, μέσω της Γραμματείας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ταμειακά 
ενήμερα.  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 ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και επιλέγονται από πρώην Πρόεδρους της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 
Η Επιτροπή συγκροτείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εξετάσεων και διαλύεται 
αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για το έγκυρο των εξετάσεων απαιτείται η παρουσία 
τουλάχιστον τεσσάρων εκ των έξη μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.  
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Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 
δύο συνεχόμενες ημέρες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
Άρθρο 8  
Επιστημονικές Εκδηλώσεις Κ.Ε.Ο.Χ. 
Το Κ.Ε.Ο.Χ. προτείνει στη Διοίκηση της Εταιρείας εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς έγκριση,  ώστε 
αυτές να εντάσσονται στο συνολικό Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., όπως αυτό δια-
μορφώνεται από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες από το 
Κ.Ε.Ο.Χ. δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι ετησίως και πραγματοποιούνται στo αμφιθέατρο της 
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. εφόσον αυτό είναι δυνατό με φυσική παρουσία ή σε υβριδική μορφή ή σε αμιγώς διαδι-
κτυακή μορφή, με αποκλειστική χρήση των μέσων και των υπηρεσιών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις δεν πραγματοποιούνται Ιανουάριο, Αύγουστο, ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά το Ετή-
σιο συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Δεν επιτρέπεται εκχώρηση αιγίδας από το Κ.Ε.Ο.Χ. για τη διεξαγωγή εκ-
δηλώσεων.  
Άρθρο 9  
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.Ο.Χ.  
Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
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.  
 

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουρ-

γικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στη συνεδρίασή του της 25.02.2022 και τίθεται σε ισχύ 

από 01.01.2023. 


