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ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 1 

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

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

της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.), η οποία έχει 

σκοπό την προαγωγή ενός επιμέρους τομέα της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

Τα Τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. υπάγονται, κατευθύνονται και ελέγχονται από αυτήν και η επιμέρους 

λειτουργία τους ορίζεται από το Καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και τον παρόντα Κοινό Κανονισμό 

Λειτουργίας Τμημάτων Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Κατά την έναρξη ισχύος 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 Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός 4. Τμήμα Χειρουργικής Ώμου-Αγκώνος, 5. Τμήμα 

Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων, 6. Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος, 7. Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων, 8. 

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

Φροντίδας Υγείας, 11. Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων. 

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

ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Ο καθορισμός διακριτικού σήματος για Τμήματα που δεν 

διαθέτουν, για τυχόν νέα Τμήματα, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ισχύοντος διακριτικού σήματος 

γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Δ.Σ.  Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.). 

ΑΡΘΡΟ 3 

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

ενήμερων Τακτικών Μελών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., συνοδευόμενη από 

αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση σκοπιμότητας. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. εισάγει το θέμα προς συζήτηση 

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 Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  Τα Έκτακτα και 

Επικουρικά Μέλη Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των τμημάτων χωρίς 

δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  Η εκλογή νέων Μελών Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση του 

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

Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Τμήματος μόνο ταμειακά ενήμερα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., τα 

οποία έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα και ειδικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

του Τμήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Η Συνέλευση των μελών του Τμήματος συγκαλείται μία φορά κάθε έτος, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της Δ.Ε. του Τμήματος την αποστολή της οποίας έχει προηγουμένως εγκρίνει η Διοίκηση 

της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Τμήματος έχουν τα μέλη του Τμήματος που είναι 

ταμειακά ενήμερα προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Κατά τη Συνέλευση του Τμήματος πραγματοποιείται ο 

απολογισμός των πεπραγμένων, η εκλογή νέων μελών και η εκλογή μελών της Δ.Ε. του Τμήματος, 

σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Οι Δ.Ε. των Τμημάτων συνεδριάζουν αποκλειστικά στην έδρα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Τα μέλη της Δ.Ε. 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. εκλέγει τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), 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 Συνέλευση των μελών του Τμήματος για την εκλογή νέου 

Αντιπροέδρου και Γραμματέα για την επόμενη διετία. Τα μέλη της Δ.Ε. θα πρέπει να είναι ταμειακώς 

ενήμερα σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους, άλλως αυτοδίκαια χάνουν την ιδιότητα του μέλους της 

Δ.Ε. 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 διαχείριση εγγράφων, τα οποία μαζί με την 

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. Η  χρήση του διακριτικού σήματος ενός Τμήματος, υπό οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή 

ηλεκτρονική θα πρέπει να έπεται πάντοτε του εμβλήματος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. αποκλειστικά κατόπιν 

προηγούμενης έγκρισης από τη Διοίκηση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τα Τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον η μορφή και ο προγραμματισμός του 

Ετήσιου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., ή άλλης επίσημης εκδήλωσης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. το επιτρέπουν, μετά 

από απόφαση του Δ.Σ. αυτής. 

Τα Τμήματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μπορούν να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους πρόταση στη Διοίκηση 

της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. προς έγκριση, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε αυτές να εντάσσονται στο 

συνολικό Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., όπως αυτό διαμορφώνεται από τον 

Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες από τα Τμήματα δεν μπορεί να 
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υπερβαίνουν συνολικά τις έντεκα ετησίως (μία για κάθε Τμήμα) και είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ή στο πλαίσιο άλλης 

επιστημονικής εκδήλωσης της ΕΕΧΟΤ με φυσική παρουσία, ή σε υβριδική μορφή. Οι διαδικτυακές 

εκδηλώσεις του Τμήματος γίνονται με αποκλειστική χρήση των μέσων και των υπηρεσιών της 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.. Η εκδήλωση σε άλλο χώρο γίνεται μόνο κατόπιν πρότερης έγκρισης του ΔΣ ΕΕΧΟΤ. 

Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις Τμημάτων δεν πραγματοποιούνται Ιανουάριο, Αύγουστο, ένα μήνα πριν 

και ένα μήνα μετά το Ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Συνέδριο 

Τμήματος, η εκχώρηση αιγίδας από τα Τμήματα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, η συνδιοργάνωση 

εκδήλωσης με άλλη επιστημονική εταιρεία ή φορέα. Δεν είναι δυνατή η οργάνωση επιστημονικών 

εκδηλώσεων Τμημάτων με ανάθεση σε τρίτους οργανωτές. 

Όλες οι  εκδηλώσεις των Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. πραγματοποιούνται αποκλειστικά χωρίς κόστος 

εγγραφής για τους συμμετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ένα Τμήματα διαλύεται: α) όταν διαλύεται η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  

ΑΡΘΡΟ 10 

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

παρόντος Κοινού 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. 

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 Κοινός 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 στις 25 Φεβρουαρίου 2022 και τίθεται σε 

ισχύ από 01.01.2023. 

 

 


