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ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ  

ΓΡΗΓΟΡΗ Π. ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΤ 
 
Σόπνο δηεμαγσγήο: Ιαηπικό Ινζηιηούηο Athens Vision 
Γηάξθεηα ππνηξνθίαο: 1/9/2016-30/6/2017 
Αληηθείκελν:   Γενική Οθθαλμολογία & 4 Yποειδικόηηηερ (Κεξαηνεηδήο & Γηαζιαζηηθή 
Υεηξνπξγηθή, Γιαύθσκα, Ακθηβιεζηξνεηδήο, Οθζαικνπιαζηηθή & Κόγρνο) 
Γπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ κε επίβιεςε 
Κάιπςε εμόδσλ παξαθνινύζεζεο Δπξσπαηθνύ πλεδξίνπ Οθζαικνινγίαο 
(Υνξεγόο: Thea Synapsis) 
πκκεηνρή ζε θιηληθά εξεπλεηηθά πξσηόθνιια θαη εξγαζίεο/δεκνζηεύζεηο 
Αλάπηπμε πξνζσπηθνύ ηαηξείνπ ρξεζηκνπνηώληαο ππνδνκέο ηνπ Athens Vision 
ηαζεξή ξνή ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ ιόγσ ηζπλεξγαζίαο κε ην Μεηξνπνιηηηθό 
Κνηλσληθό Ηαηξείν (αλαζθάιηζηνη αζζελείο πνπ ρεηξνπξγνύληαη από ηνλ ππόηξνθν ππό 
επίβιεςε κε ζπκβνιηθό ηίκεκα) 
 
Καηαληκηική Ημεπομηνία Τποβολήρ Αιηήζεων: 30/6/2016 
 
Δικαιολογηηικά: 

 Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο κε ειηθία έσο 40 έηε 

 Βεβαίσζε νινθιήξσζεο εθπαίδεπζεο/εηδηθόηεηαο ζηελ Οθζαικνινγία εσο 
30/8/2016 κε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο εηδηθόηεηαο 

 Βεβαίσζε νινθιήξσζεο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή λόκηκεο απαιιαγήο από 
απηέο 

 πλνπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα 

 2 πζηαηηθέο Δπηζηνιέο 
 
Επιζηημονική Επιηποπή Αξιολόγηζηρ: 
Γεκήηξηνο Βάββαο 
Διέλε Γεσξγνπνύινπ  
Αλαζηάζηνο Κώλζηαο  
Θεόδσξνο Φηιηππόπνπινο  
Αιέμαλδξνο Υαξώλεο  
Γηώξγνο Υαξώλεο 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζην website: www.athensvision.gr 
Παξαθαιείζζε λα απνζηείιεηε ην θάθειν κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηε δηεύζπλζε: 
Ιαηπικό Κένηπο Οθθαλμολογίαρ Athens Vision 
Λεωθ. ςγγπού 328-330 
Καλλιθέα 17673, Αθήνα 
Με ηην ένδειξη: «Τποηποθία Γπ. Π. Γεωπγαπίος» 
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Πεπιγπαθή Θέζηρ:  
 
 Ο ππόηξνθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηέρεη ζην εκεξήζην εμεηαζηηθό θαη 

ρεηξνπξγηθό πξόγξακκα ηνπ εθάζηνηε επηβιέπνληνο ηαηξνύ ηνπ Οθζαικνινγηθνύ 
Κέληξνπ. ην ρξόληθό δηάζηεκα ησλ 9 κελώλ ηεο ππνηξνθίαο ζα εθπαηδεπηεί ζε όια ηα 
επηκέξνπο ηκήκαηα  (θεξαηνεηδήο, δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, γιαύθσκα, 
ακθηβιεζηξνεηδήο, νθζαικνπιαζηηθή/θόγρνο θαη γεληθή νθζαικνινγία). 
 
 Παξάιιεια ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηά από ζύληνκε πεξίνδν πξνζαξκνγήο λα 

πξνβεί ζε έλαξμε επαγγέικαηνο θαη λα εμεηάζεη δηθνύο ηνπ αζζελείο κε πξνλνκηαθνύο 
όξνπο. Δπίζεο λα πξαγκαηνπνηεί ηηο δηθέο ηνπ ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο κε επίβιεςε ζε 
πεξηζηαηηθά πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ην δηθό ηνπ εμεηαζηηθό έξγν.  
  
 Ο ππόηξνθνο ππνρξενύηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξσηόθνιια θαη λα 

παξνπζηάζεη πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ειιεληθά ζπλέδξηα 
(Δλδνθαθώλ & Παλειιήλην), ζε 1 δηεζλέο, ελώ θαιείηαη λα ζπγγξάςεη θαη 1 ηνπιάρηζηνλ 
επηζηεκνληθό άξζξν ζε πεξηνδηθό κε impact factor.  
 
 ην έξγν απηό ζα έρεη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ησλ ηαηξώλ ηνπ Athens Vision.  

 
 Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Δπξσπαηθό 

Γίπισκα Δηδηθόηεηαο ρνξεγεία ηεο εηαηξείαο Thea Synapsis. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε 
επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο απηέο ε ρνξεγεία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζε 
ζπλέδξην ηνπ εμσηεξηθνύ.  
 
 Ζ ζέζε ζα είλαη ακεηβόκελε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο. 

  
 O ππνςήθηνο ζα ιάβεη όιε ηελ έκπξαθηε θαη εζηθή ππνζηήξημε ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη έλα rotation ζε θέληξν ηνπ εμσηεξηθνύ.  
 
Ζ ππόηξνθνο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2015 θπξία Μαξία Εώδνινπ, MD. 
(m.zozolou@gmail.com) θαη ν ππόηξνθνο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2014 θύξηνο Μαλαίνο 
Αιέμαλδξνο, MD. (a_manaios@hotmail.com) είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα 
δηεπθξηλίζεηο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζην website: www.athensvision.gr 
 
Παξαθαιείζζε λα απνζηείιεηε ην θάθειν κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ παξαθάησ 
δηεύζπλζε: 
Οθζαικνινγηθό Κέληξν Athens Vision 
πγγξνύ 328-330 
Καιιηζέα 17673, Αζήλα 
Με ηελ έλδεημε: «Τπνηξνθία Γξ. Π. Γεσξγαξίνπ» 
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