
 



Η ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Λάρισας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με 

τίτλο: "Ιατρική Ειδικότητα στο Eξωτερικό step by step!". Γνωρίζουμε ότι 

η επιλογή νοσοκομείου για την απόκτηση ειδικότητας είναι μία 

ιδιαίτερα αγχωτική και άγνωστη για ορισμένους διαδικασία, πόσο 

μάλλον όταν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή να είναι στο εξωτερικό! 

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να κάνουμε τη διαδικασία λίγο πιο εύκολη για 

τους νέους γιατρούς, φέρνοντάς τους σε επαφή με όλα τα απαραίτητα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για απόκτηση ειδικότητας 

σε μία από τις κυριότερες χώρες που επιλέγουν οι Έλληνες γιατροί. Στην 

προσπάθεια αυτή πολύτιμος συνεργάτης είναι η Grecruitment, ιδιωτική 

εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα μας παρουσιάσει την 

Ιατρική Ειδικότητα σε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία step by step! 

Επιπλέον, ο κ. Ζαχαρούλης, καθηγητής Γενικής Χειρουργικής ΠΘ, θα μας 

μιλήσει για τη δική του εμπειρία στην Αμερική, αναλύοντας ταυτόχρονα 

και τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν το USMLE, ενώ το 

πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την εισήγηση του κ. Πασχάλη, 

ειδικευόμενου Νευροχειρουργικής ΠΓΝΛ, σχετικά με τη δική του πορεία 

ως ειδικευόμενος στη χώρα μας. Ευελπιστούμε η ημερίδα μας να είναι 

χρήσιμη στους προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όσους νέους 

γιατρούς ενδιαφέρονται για Ιατρική Ειδικότητα στο Εξωτερικό. Σας 

περιμένουμε όλους, την Πέμπτη 14/12/2017 στο αμφιθέατρο 

Ιπποκράτης της Ιατρικής Σχολής Λάρισας! 

Εκ μέρους του Συ.Π.  

 

 

 

 

 

 
 



Πρόγραμμα 
 

17:00-17:30   Εγγραφές 

17:30-17:35   Χαιρετισμός προέδρου ΕΕΦΙΕ Λάρισας   

17:35-18:20   Γερμανία και Ελβετία-Τάσεις αγοράς εργασίας, 

                         Αντωνίου Σ., Ιωαννίδου Β. 

                             -Τα πρώτα βήματα 

                                                     α)Προετοιμασία βιογραφικού, φακέλου και αίτησης 

                           β)Υποβολή τους για την απόκτηση της άδειας άσκησης                                            

                                επαγγέλματος στην εκάστοτε χώρα 

                                            γ)Προετοιμασία για τη συνέντευξη 

                             -Ανάλυση χειρουργικών ειδικοτήτων 

                         -Ανάλυση παθολογικών ειδικοτήτων 

                         -Περαιτέρω ειδικότητες 

18:20-18:30   Ερωτήσεις από το κοινό 

18:30-18:45   CoffeeBreak, Δριστέλλας Catering 

18:45-19:00   Ελβετία (σύνδεση μέσω Skype) 

19:00-19:15   Γερμανία (σύνδεση μέσω Skype) 

19:15-19:40   Αμερική-USMLE, Ζαχαρούλης Δ. 

19:40-20:00   Eλλάδα, Πασχάλης Αθ.  

Ομιλητές 
 

Αντωνίου Σ. 

Διευθύνων Σύμβουλος Grecruitment 

Ζαχαρούλης  Δ. 

Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

IωαννίδουΒ. 

Team Leader at Grecruitment 

ΠασχάληςΑθ.  

Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής ΠΓΝΛ 



Συμβούλιο Παραρτήματος Λάρισας της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 
 

                                     Πρόεδρος : Καλούσης Γεώργιος 

      Αντιπρόεδρος : Καλούση Δέσποινα 

               Γραμματέας: Αντωνόπουλους Βίκτωρας 

                                     Ταμίας : Ιερόπουλος Λεωνίδας 

                                     Μέλος : Ιωαννίδης Παντελής 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
 

Στεργιάδου Στυλιανή, 2οετής φοιτήτρια Ιατρικής,  

καλλιτεχνική επιμέλεια αφίσας  

Τσιώτος Λέανδρος, 4οετής φοιτητής Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας,  

υπεύθυνος γραφιστικών 

Αυγερινός Ραφαήλ, 3οετής φοιτητής Ιατρικής 

Λάντου Αναστασία, 2οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Παπαυγέρη Αλεξάνδρα, 3οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Πιτσίλκα Μαριέλα, 1οετής φοιτήτρια Ιατρικής 

Ράγιας Δημήτρης, 2οετής φοιτητής Ιατρικής 

Φωτίου Νίκος, 1οετής φοιτητής Ιατρικής  

 

 

Χορηγοί 
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