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Η Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής Τραυματολογίας
«Γεώργιος Νούλης», στα πλασία του συνεχιζόμενου προγράμματος μετεκπαίδευσης των νέων
Ορθοπαιδικών στον τομέα της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής & της Αθλητικής Τραυματολογίας
προκηρύσσει την υποτροφία «Γεώργιος Νούλης» (ακαδημαϊκή περίοδος 2021-2022).
Η υποτροφία «Γεώργιος Νούλης» συμπληρώνει 24 συνεχή έτη και προσφέρει την δυνατότητα
εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και των Αθλητικών Κακώσεων, σε
ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο, την κλινική ATOS στην Χαϊδελβέργη. Η υποτροφία αυτή
καθιερώθηκε μετά από συντονισμένη δράση των καθηγητών Hans Paessler, Παναγιώτη Σουκάκου και
Αναστασίου Γεωργούλη και ήδη περισσότεροι από 20 Έλληνες συνάδελφοι έχουν επωφεληθεί από
αυτή.
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των υποτρόφων είναι ο Καθηγητής Rainer Siebold, διεθνώς
αναγνωρισμένος στον τομέα της αρθροσκοπικής χειρουργικής του γόνατος και των αθλητικών
κακώσεων, διάδοχος του εκλιπόντος καθηγητή Hans Paessler.
Στην Κλινική ATOS (HKF– Center for Specialized Hip, Knee and Foot Surgery, Sports Traumatology)
εργάζονται και οι Hajo Therman, Fritz Thorey και Christoph Becher, χειρουργοί αναγνωρισμένης
αξίας στον τομέα της χειρουργικής της ποδοκνημικής, του άκρου ποδός και του ισχίου.
Ο μηνιαίος μισθός του υποτρόφου είναι περίπου 800 ευρώ και παρέχεται δωρεάν διαμονή σε κατάλυμα
που απέχει 10 λεπτά από την Κλινική ATOS. Η χρονική διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος και η
επόμενη υποτροφία αφορά την περίοδο από το Φθινόπωρο 2021 έως και Καλοκαίρι 2022.
Η επιλογή του Υποτρόφου (Fellow) θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν
συνεντεύξεως σε ημερομηνία που θα καθοριστεί στο επόμενο διάστημα.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
• να έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας στην Ορθοπαιδική πριν την έναρξη της
υποτροφίας και να μην έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία απόκτησης,
• επιθυμητό είναι να είναι μέλη της ΕΑΕ,
• να παρουσιαστούν στην συνέντευξη ενώπιον του ΔΣ,
• επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία της ΕΑΕ αίτηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (info@eae-net.gr) λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και προηγούμενη εργασιακή και
επιστημονική εμπειρία.
Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

Μιχαήλ Ιωσηφίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ 2020-2022

