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Ο κ. Θ. Καραχαλιος γεννήθηκε  στο Λουτράκι Κορινθίας  το 1958. 
Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1976-1982). 
Εργάστηκε σαν ειδικευόμενος  στην  ορθοπαιδική κλινική  του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών (1984-1989). Έλαβε τον τίτλο της Ορθοπαιδικής 
Ειδικότητας το 1989  και αναγορεύθηκε διδάκτωρ  του Πανεπιστήμιου  
Αθηνών  το  ίδιο έτος. Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό σε θέσεις 
Registrar και Senior Registrar – Lecturer  στο Bristol Royal Infirmary, 
Bristol University, Bristol UK (1990-1992). Επιπλέον ολοκλήρωσε με 
επιτυχία μεταπτυχιακό πρόγραμμα – δίπλωμα στην εμβιομηχανική και 
εμβιομηχανολογία (1992-1994) Strathclyde University (Glasgow UK).   

 Υπηρέτησε σαν επιμελητής Β και Α στην Β Ορθοπαιδική κλινική 
και την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική  κλινική  του  Νοσοκομείου ΚΑΤ 
(1992- 1998). Τον Νοέμβριο του 1998 εξελέγη και διορίστηκε στην θέση 
του επίκουρου καθηγητού της Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Έκτοτε είναι μόνιμος κάτοικος Λαρίσης και  εργάζεται στην 
Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. 
Τον Μάρτιο του 2005 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής του ιδίου 
Πανεπιστημίου και το 2011 εξελεγη σε θεση καθηγητου πρωτης 
βαθμιδας.  

 Έχει δημοσιεύσει 138 πλήρεις διεθνείς εργασίες σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά και βιβλία του Index Medicus με συνολικό impact factor 320,5  
και   h-index of 31. Από αυτές τις εργασίες οι 127 εμφανίζονται στην 
βάση δεδομένων του PubMed.  Μετά από επίσημη αναζήτηση του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ο κ. Καραχαλιος έχει 3400 
Βιβλιογραφικές Αναφορές  στο όνομα του. Έχει γράψει 11 κεφάλαια σε 
βιβλία και πρόσφατα εξέδωσε δυο  διεθνή βιβλία στην Αγγλική γλώσσα 
με τίτλο ‘Bone implant interface in Orthopaedic Surgery - From basic 
science to clinical application - Springer-Verlag” (Jan 2014) και Total 
Knee Arthroplasty. Long term outcomes – Springer-Verlag (May 2015).  
Τον Ιούλιο του  2013 ήταν ο διακεκριμένος συγγραφέας του διεθνούς 
περιοδικού Τhe Bone Joint Journal.  

 O κ. Καραχαλιος από το 1990 εκπαιδεύει φοιτητές στο εξωτερικό 
και στην Ελλάδα. Από το Ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 συμβάλει στην 
διδασκαλία των μαθημάτων της Ορθοπαιδικής Ι και ΙΙ (Υπεύθυνος 
καθηγητής Κ.Ν. Μαλιζος) του πανεπιστήμιου Θεσσαλιας. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 είναι υπεύθυνος του μαθήματος επιλογής 
«Λειτουργική Ανατομική και Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού 



Συστήματος» (έκτο εξάμηνο) και  από  το  ακαδημαϊκό έτος 2002-2003  
του  μαθήματος επιλογής «Αθλητικές Κακώσεις» (έβδομο εξάμηνο). Έχει 
δώσει 142 διαλέξεις και έχει οργανώσει 18 στρογγυλές τράπεζες σε 
διεθνή συνέδρια.  Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης Μεταβολισμού των οστών (ΕΕΜΜΟ-2009-2010), πρόεδρος του 
Τμήματος Έρευνας (2007),  πρόεδρος του Τμήματος Γόνατος και Ισχίου 
(2008)  και Β’ αντιπρόεδρος (2013), Α’ αντιπρόεδρος (2014) και 
πρόεδρος (2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Επιπλέον από το 
2012-2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της 
European Hip Society. Πρόσφατα εξελέγη co-Editor in Chief του 
διεθνούς επιστημονικού περιοδικού  Hip International. Έχει 
διοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα. Από το 2008 εως και το 
2014 αντιπροσώπευσε το Ιατρικό Τμήμα  στην ολομέλεια και στο 
επταμελές συμβούλιο της Επιτροπής Ερευνών του Παν Θεσσαλίας. 
Έχει διατελέσει διευθυντής Τομέα Χειρουργικής για το χρονικό διάστημα  
2011-2012.  Το 2017 εξελεγει ταμιας της European Federation of 
Orthopaedics and Traumatology. 

Στον ελεύτερο χρόνο του ασχολείται ενεργά με δρόμους μεγάλων 
αποστάσεων και την αυτόνομη κατάδυση (master scuba diver). Κατά 
την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Athens 2004 προσέφερε 
εθελοντική υπηρεσία, σαν ιατρός αθλητών και αγώνων, στα 
αγωνίσματα στίβου (συγκρότημα ΟΑΚΑ-Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών).   

 


