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Ο ορθοπαιδικός-χειρουργός Στέλιος Παπαλεξανδρής είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απέκτησε τίτλο ειδικότητας ορθοπαιδικού-χειρουργού 

(2008), μετά από εκπαίδευση στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και εξειδικεύθηκε στους 

τομείς του ορθοπαιδικού τραύματος και της επανορθωτικής χειρουργικής του ισχίου και του γόνατος 

(2008-2009). Έχει εργασθεί ως ειδικός ορθοπαιδικός στην Ελλάδα (2010-2011) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (2011-2021). Διετέλεσε μέλος της ιατρικής ομάδας του ιατρικού κέντρου του ΣΕΓΑΣ στη 

Θεσσαλονίκη και ιατρός αγώνων ποδοσφαίρου όλων των εθνικών κατηγοριών και του Κυπέλλου 

Ελλάδος.  

Απέκτησε την ιδιότητα του μέλους του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών του Ηνωμένου Βασιλείου 

(Fellow of the Royal College of Surgeons), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογίας (Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology) και του 

Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ), κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε ειδικές 

εξετάσεις. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», τη 

«Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική», και την 

«Εκπαίδευση Ενηλίκων». Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με 

επιστημονικό αντικείμενο το Μάρκετινγκ και τη Διοίκηση στην Υγεία. Ταυτόχρονα, πραγματοποιεί 

μεταπτυχιακές σπουδές στη «Βιοηθική».  

Συνέβαλε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών, ως αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής 

Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για την Οσφυαλγία, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που υλοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίου ορθοπαιδικού τραύματος και έχει 

συγγράψει εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε 

ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά, και έχουν ανακοινωθεί σε πλήθος ελληνικών και διεθνών 

επιστημονικών συνεδρίων. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, διεξάγει διδακτικό και ερευνητικό έργο, ως ακαδημαϊκός 

υπότροφος, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Εργοθεραπείας, Τμήμα Μαιευτικής και 

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης). Ως ειδικός ορθοπαιδικός έχει διδακτικό έργο στο 

πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης ειδικευομένων ορθοπαιδικής και φοιτητών ιατρικής των 

Πανεπιστημίων του Manchester και του Liverpool του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι εκπαιδευτής στο 

ιατρικό σεμινάριο ATLS (Advanced Trauma Life Support – provider & instructor course) στην Ελβετία 

και την Ελλάδα. Έχει διατελέσει εκπαιδευτής στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ και σε σεμινάρια υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για επαγγελματίες υγείας αλλά και το γενικό πληθυσμό. 


