Κονδύλης Νίκολαος
Θ.: Ειδικός Ιατρός Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής - Γ.: Περιστέρι , 15.06.1972 - Γο.:
Χρήστος Κονδύλης, Ευθυμία Παυλοπούλου- Ε.: Τελείωσε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
στο Περιστέρι , ως αριστούχος μαθητής . Αρίστευσε στις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου "G. D' Αnnunzio " της πόλης Chieti της Ιταλίας ( πτυχίο το 1999 ) .
Αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. το 2002 , με χαρακτηρισμό ‘’ ΑΡΙΣΤΑ ‘’.
Ειδικεύτηκε στην Γενική – Οικογενειακή Ιατρική , στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας « Αγ. Παντελεήμων » . Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜSc) σε διοίκηση και
management υπηρεσιών και μονάδων υγείας από το Πανεπιστήμιο C.Ν.Α.Μ. της Γαλλίας
και πολλαπλών τίτλων εξειδικεύσεως στην επείγουσα Ιατρική και στο τραύμα (ΒLS / ΑΕD ,
ΑLS, ΡΗΤLS, ΑΡLS, ΑΤLS, FCCS , Ε.Π.Ι., Ε.Κ.Α.Β.), ενώ είναι και απόφοιτος του 8ου Σχολείου
Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Έχει
διακεκριμένα εκπαιδευθεί στην Μελισσοθεραπεία και την Γεροντολογία – Γηριατρική ,
διαμέσου πιστοποιημένων σχολείων και αποτελεί Πιστοποιημένο γνώστη χειρισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( IC3 Microsoft ) . Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεταπτυχιακές
σπουδές του ( MSc ) στην Διεθνή Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας , στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Κ.: Έχει εργαστεί στην
Ευρωκλινική Παίδων , σε ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , σε ιδιωτικές εταιρείες χερσαίων και εναέριων
διακομιδών ασθενών και στο ΕΚΑΒ , ως ιατρός στις κινητικές μονάδες και στο τμήμα
Αεροδιακομιδών, ενώ σήμερα εργάζεται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.
Δίδαξε ως καθηγητής στα Ι.Ε.Κ. στα τμήματα Νοσηλευτικής, Τραυματολογίας Νοσηλευτικής
ΜΕΘ, Διαιτολόγων και στο Ι.Ε.Κ. του ΕΚΑΒ. Διατέλεσε πολλάκις , εξεταστής θεωρητικού και
πρακτικού μέρους , ως και βαθμολογητής , στις επιτροπές πιστοποίησης των ανωτέρω
ειδικοτήτων . Είναι τέλος εμπειρογνώμων ιατρός της Εθνικής Ασφαλιστικής και διατηρεί το
προσωπικό του ιατρείο στο Μπουρνάζι Περιστερίου - Δ.: Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί
σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι συγγραφέας πολλών άρθρων,
επιστημονικών συγγραμμάτων και επιστημονικών βιβλίων , καθώς και πιστοποιημένος
εισηγητής από το Ε.Κε.Πις .- Δι.: Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του έγκριτου (I.S.I. ,INDEX
MEDICUS , MEDLARS , MEDLINE, PUBMED,CUMULATIVE CONTENTS INDEX ) ιταλικού
επιστημονικού περιοδικού χειρουργικής "Αnnalli Italiani di Chirurgia" με εκδότη τον
καθηγητή χειρουργικής Nicola Picardi - Μ.: Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της
ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ. , της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής , της WONCA Europe , της ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. ,
του ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΥ FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ –IE.:
Κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων ( επαίνων , βραβείων , ευφήμων μνειών , συστατικών
επιστολών ) για το ήθος και το επιστημονικό του έργο - Χ.: Ζωγραφική, χαρακτική,
πηλοπλαστική, φωτογραφία, τραγούδι - Γλ.: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά - Ε-Μail:
docniccon@yahoo.com - Ιστοσελίδα: http://www.kondilis-doc.gr

