
Σύντοµο βιογραφικό του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη 

Ο ιατρός χειρουργός Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης κατάγεται από την 

Κάρπαθο.Τελείωσε ∆ηµοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου και το Βενετόκλειο 

Γυµνάσιο και Λύκειο της Ρόδου µε βαθµό «Άριστα». Είναι απόφοιτος της Ιατρικής 

Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης µε υποτροφία Ι.Κ.Υ. σε 

όλα τα έτη σπουδών λόγω άριστης επίδοσης. 

Κατόπιν ειδικών εξετάσεων E.C.F.M.G. και F.L.E.X.,το 1981, στις οποίες έλαβε 

«Άριστα», απέκτησε τα αντίστοιχα διπλώµατα βάσει των οποίων έγινε δεκτός µε 

υποτροφία για την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του 

Πολιτειακού Πανεπιστηµίου του Ohio (Ohio State University) των Η.Π.Α και στο 

Riverside Methodist Hospital του Columbus,Ohio..Στο τελευταίο έτος της 

ειδικότητας έλαβε τον τιµητικό τίτλο του «Chief Resident» (Επικεφαλής όλων των 

Ειδικευοµένων). Στη συνέχεια το 1988 εκλέχτηκε Λέκτορας και αµέσως µετά το 

1989, σε ηλικία 32 ετών, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής του ιδίου 

Πανεπιστηµίου. 

Το 1989, κατόπιν ειδικών εξετάσεων απέκτησε το δίπλωµα του American Board of 

Surgery και ανανέωσε τον τίτλο του κατόχου του διπλώµατος αυτού το 1999 και πάλι 

κατόπιν εξετάσεων. 

∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Riverside Methodist Hospital, 

όπου χειρουργούσε και δίδασκε Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µε Lasers και 

Λαπαροσκοπική Χειρουργική επί σειρά ετών παράλληλα ήταν υπεύθυνος για την 

εκπαίδευση των φοιτητών και των ειδικευοµένων της Γενικής Χειρουργικής. 

Συνολικά παρέµεινε στις ΗΠΑ 12 χρόνια. 

Κατέχει την άδεια ασκήσεως της Χειρουργικής στις ΗΠΑ, την οποία ανανεώνει 

ετησίως µετά από παρακολούθηση ειδικών µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων και 

συνεδρίων στις ΗΠΑ. 

Είναι ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου. 

Το 1991 επέστρεψε στην Αθήνα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Οµίλου 

Ιατρικού Αθηνών κ. Γ. Αποστολόπουλου προκειµένου να αναλάβει τη δηµιουργία, 

διεύθυνση και στελέχωση του τοµέα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και 

εφαρµογών Laser, που για πρώτη φορά ιδρύθηκε στην Ελλάδα το ίδιο έτος. 

Το τµήµα το οποίο ίδρυσε και διευθύνει έκτοτε παρέχει σε τεράστιο αριθµό ασθενών 

από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές 

όπως τηνΠροχωρηµένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική µε όλες, ανεξαρτήτως 

δυσκολίας, τις εφαρµογές της,την Μικροχειρουργική (χειρουργική υπό µεγέθυνση), 

την χειρουργική µεLaser και µε RF και τελευταία και την Ροµποτική Χειρουργική. 

Έως σήµερα έχει πραγµατοποιήσει άνω των 10.000 λαπαροσκοπικών επεµβάσεων. 

Παρέχει σε χειρουργούς και ιατρούς άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων 

(Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Θωρακοχειρουργούς), τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν όλο το φάσµα της Ελάχιστα Τραυµατικής, Λαπαροσκοπικής και 



Ροµποτικής Χειρουργικής.Πολλές δεκάδες Ελλήνων και αλλοδαπών χειρουργών 

έχουν εκπαιδευτεί στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική από τον ίδιον. 

Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90 έως σήµερα έχει διοργανώσει 

επανειληµµένως εντατικά µεταπτυχιακά σεµινάρια εκπαίδευσης της Λαπαροσκοπικής 

Χειρουργικής και συµµετείχε ενεργά ως διδάσκων χειρουργός στις πρώτες 

λαπαροσκοπικές επεµβάσεις στα εξής νοσοκοµεία: 

• Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης. 

• Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης. 

• Ναυτικό Νοσοκοµείο Σούδας. 

• Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. 

• Νοσοκοµείο Χατζηκώνστα Ιωαννίνων. 

• Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. 

• Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών. 

• Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ Γεννηµατάς». 

• Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. 

• Νοσοκοµείο Έδεσσας. 

• Νοσοκοµείο Λευκωσίας Κύπρου. 

• Νοσοκοµείο Λάρνακας Κύπρου. 

Ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης και οι συνεργάτες του εφήρµοσαν για πρώτη φορά 

λαπαροσκοπικές επεµβάσεις στο Νοσοκοµείο της Γάζας της Παλαιστίνης το 1995 

όπου κατόπιν πρόσκλησης δίδαξε στούς Παλαιστίνιους Χειρουργούς βασικές αρχές 

για την απλή αλλά και την προχωρηµένη λαπαροσκοπική χειρουργική.Κατά την 

διάρκεια της παραµονής της οµάδος του στην Γάζα έκανε µεγάλο αριθµό 

επεµβάσεων και έλαβε τιµητικό δίπλωµα από τον πρόεδρο Γιασέρ Αραφάτ. 

Το 2003 κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείο Υγείας της Γιουγκοσλαβίας, δίδαξε 

προχωρηµένη λαπαροσκοπική χειρουργική στο Κεντρικό Νοσοκοµείο του 

Βελιγραδίου. Τα σεµινάρια, που διοργάνωσε η Πανεπιστηµιακή Κλινική, 

παρακολούθησαν 300 χειρουργοί από όλο το κράτος και ο κ Κ.Κωνσταντινίδης µε 

τους συνεργάτες του έκαναν µεγάλο αριθµό λαπαροσκοπικών επεµβάσεων όπως 

αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης, κοιλιοκήλης, βουβωνοκήλης, αχαλασίας 

οισοφάγου και άλλες επεµβάσεις άνω και κάτω κοιλιάς. Σηµειωτέον δε ότι όλη η 

υλικοτεχνική υποδοµή πού µετεφέρθη από το Ιατρικό Αθηνών και τον ίδιον για την 

ασφαλή διεκπεραίωση των επεµβάσεων δωρίστηκε στη Χειρουργική 

Πανεπιστηµιακή Κλινική του Νοσοκοµείου Βελιγραδίου. 

Το 2005 στο Νοσοκοµείο της Λάρνακας Κύπρου δίδαξε και πραγµατοποίησε 

λαπαροσκοπικές επεµβάσεις για τη Νοσογόνο Παχυσαρκία όπως η Λαπαροσκοπική 

Τοποθέτηση ∆ακτυλίου Στοµάχου κ.α. 

Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει αφιερώσει εξαιρετικά µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων 

του για την ενηµέρωση ιατρών και κοινού στις εφαρµογές της µοντέρνας τεχνολογίας 

στην χειρουργική στην Ελλάδα. Έχει δώσει διαλέξεις και δίδαξε σε εκπαιδευτικά 

σεµινάρια πολλών Πανεπιστηµιακών και ∆ηµοσίων Νοσοκοµειακών Κέντρων της 

Ελλάδος και της Αµερικής. 



Επί χρόνια έχει αναλάβει την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 

Φαρµακευτικής Σχολής Αθηνών στη Χειρουργική Κλινική (Εργαστήριο 

Βιοφαρµακευτικής-Φαρµακοκινητικής) στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής του 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρµακευτική. 

Έχει παρουσιάσει δεκάδες πρωτοποριακές εργασίες πάνω στη λαπαροσκοπική 

χειρουργική και στην εφαρµογή των Lasers στη χειρουργική σε πολλά διεθνή 

συνέδρια της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

Εργασία του µε τίτλο «Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Αποφρακτικού Ειλεού» σε 

πρόσφατο διεθνές συνέδριο χειρουργικής στις Η.Π.Α. απέσπασε το πρώτο βραβείο 

του συνεδρίου. Επίσης σε Συνέδρια στην Ελλάδα έχουν βραβευθεί εργασίες της 

οµάδος του µε πρόσφατη την εργασία µε θέµα: «Οξειδωτικό Stress στη 

Λαπαροσκοπική σε σύγκριση µε την Ανοικτή Χολοκυστεκτοµή». Η εργασία του υπό 

µορφή video µε τίτλο: «Λαπαροσκοπική αφαίρεση γιγαντιαίας 15 κιλών κύστης 

ωοθήκης σε γυναίκα 25 ετών» πήρε το πρώτο βραβείο σε πρόσφατο διεθνές 

συνέδριο. 

Το 2000 το Πανεπιστήµιο του YALE των ΗΠΑ εξέδωσε βιβλίο µε τίτλο: 

«Λαπαροσκοπική Χειρουργική του 2000» και το κεφάλαιο της Λαπαροσκοπικής 

Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας γράφτηκε από τον κ Κ Κωνσταντινίδη 

και τους συνεργάτες του. 

∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας & 

Μεταβολικών Νόσων και Πρόεδρος ή µέλος Επιστηµονικών και Οργανωτικών 

Επιτροπών σε πολλά συνέδρια που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και αφορούσαν την λαπαροσκοπική χειρουργική και τις εφαρµογές της. 

Είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι ο κ. Κωνσταντινίδης , µε την χρήση του 

υπερσύγχρονου τεχνικού εξοπλισµού του Ιατρικού Αθηνών, αλλά και την βοήθεια 

των άρτια εκπαιδευµένων συνεργατών του ,είναι ο µοναδικός χειρουργός στην 

Ελλάδα που έκανε για πρώτη φορά λαπαροσκοπικές επεµβάσεις όπως: 

1. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης µονόπλευρης και 

αµφοτερόπλευρης απλής η περισφιγµένης µε τεχνική TAPP η TEP και χρήση 

πλέγµατος 

2. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης 

3. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση µετεγχειρητικής κοιλιοκήλης 

4. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση οµφαλοκήλης 

5. Λαπαροσκοπική διόρθωση κιρσοκήλης 

6. Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτοµή σε ενήλικες και σε παιδιά κάτω των 8 

ετών 

7. Λαπαροσκοπική λύση αποφρακτικού ειλεού 

8. Λαπαροσκοπική διερεύνηση χοληδόχου πόρου 

9. Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών 

10. Λαπαροσκοπική παροχέτευση ενδοκοιλιακού αποστήµατος 

11. Λαπαροσκοπική αφαίρεση εξωµητρίου κυήσεως µε (Nd:YAG) Laser µε 

διατήρηση της σάλπιγγας 

12. Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτοµή και αφαίρεση κύστεως ωοθήκης µε Laser 

13. Λαπαροσκοπική υστερεκτοµή 

14. Λαπαροσκοπική βαγοτοµή για έλκος του δωδεκαδακτύλου 



15. Λαπαροσκοπική γαστρεκτοµή 

16. Λαπαροσκοπική εντερεκτοµή 

17. Λαπαροσκοπική περιφερική παγκρεατεκτοµή 

18. Λαπαροσκοπική µερική ηπατεκτοµή 

19. Λαπαροσκοπική εφαρµογή RF για όγκους ήπατος 

20. Λαπαροσκοπική τοποθέτηση δακτυλίου στοµάχου για νοσογόνο παχυσαρκία 

21. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης και θολοπλαστική για 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 

22. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου 

23. Λαπαροσκοπική κολεκτοµή 

24. Λαπαροσκοπική αφαίρεση εχινοκόκκου κύστεως ήπατος 

25. Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεως νεφρού 

26. Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρού σε ενήλικες αλλά και σε παιδί ηλικίας 8 

ετών 

27. Λαπαροσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα 

28. Λαπαροσκοπική αφαίρεση επινεφριδίου 

29. Λαπαροσκοπική σπληνεκτοµή 

30. Θωρακοσκοπική αφαίρεση γιγαντιαίας κύστεως περικαρδίου 

31. Λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπώµατος Meckel 

32. Λαπαροσκοπική αφαίρεση γιγαντιαίας κύστης ωοθήκης(15,5 κιλών) 

Είναι ιδρυτικό µέλος και ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστηµονικής 

Εταιρείας Ροµποτικής Χειρουργικής 
Είναι ενεργό µέλος του MIRA ( MINIMALLY INVASIVE ROBOTIC 

ASSOCIATION) και συµµετέχει σε πολλές επιτροπές του. 

Στο 4o ∆ιεθνές Συνέδριο Χειρουργικής – ΜΙRΑ 2009 του ανατέθηκε το 6ο ∆ιεθνές 

Συνέδριο Χειρουργικής MIRA 2011 το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα καθώς και 

το Προεδρείο του Συνεδρίου. 

Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ροµποτικές επεµβάσεις από τον ∆ρ. Κωνσταντινίδη: 

• Τοποθέτηση και αφαίρεση δακτυλίου στοµάχου Lap Band για νοσογόνο 

παχυσαρκία 

• Γαστρικό bypass για νοσογόνο παχυσαρκία 

• ∆ιόρθωση διαφραγµατοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης 

• Αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου 

• Χολοκυστεκτοµή 

• ∆ιερεύνηση χοληδόχου πόρου 

• Εκτοµές κύστεων ήπατος, νεφρού, παγκρέατος, σπληνός 

• Αφαίρεση παγκρέατος 

• Επινεφριδεκτοµή 

• Αποκατάσταση βουβωνοκήλης και κοιλιοκήλης µε πλέγµα 

• Κολεκτοµή 

• Σπληνεκτοµή 

• Παγκρεατεκτοµή 

• Ηπατεκτοµή 

• Γαστρεκτοµή 

• Λύση συµφύσεων 



• Σκωληκοειδεκτοµή, κ.ά. 

• Υστερεκτοµή 

• Aφαίρεση κύστεων ωοθηκών 

Όλες οι ανωτέρω επεµβάσεις έχουν ανακοινωθεί ήδη σε παγκόσµια συνέδρια. 

Με κλιµάκιο ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων της Αθήνας συµµετέχει στην «Οµάδα 

Αιγαίου» ως ο επικεφαλής χειρουργός και επισκέπτεται ακριτικά νησιά κάθε χρόνο, 

εξετάζει ασθενείς και κάνει µικροεπεµβάσεις όταν οι κάτοικοί των δεν έχουν την 

δυνατότητα να επισκεφθούν νοσοκοµεία. 

Το όνοµά του περιλαµβάνεται στο WHO’S WHO in Health and Medical Services 

του 2006-2007. 

Είναι µέλος των εξής Επιστηµονικών Εταιρειών : 

∆ιεθνείς: 

• American College of Surgeons 

• American Association of University Professors 

• MIRA (Minimally Invasive Robotic Association) 

• International Association of Endocrine Surgeons 

• American Society of Abdominal Surgeons 

• American Association of Endocrine Surgeons 

• American College of Gastroenterology 

• A merican Society of Breast Surgeons 

• Ohio State Medical Association (κατά την διάρκεια παραµονής στις Η.Π.Α.) 

• SAGES(Society of American Gastrointestinal & Endoscopic Surgeons) 

• American Society of Bariatric Surgery 

• International Federation for Surgery of Obesity 

• Academy of Medicine Columbus and Franklin County 

• Columbus (Ohio) Surgical Society 

• American Trauma Society 

• Southwest Oncology Group 

• American Society Laser Medicine and Surgery 

• The Society of Laparoendoscopic Surgeons 

• European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional 

Techniques 

• The Society for Minimally Invasive Therapy 

• Ohio State University Alumni Association 

• European Laser Association 

Μέλος της Επιτροπών του SAGES: 

1. International Committee, 

2. Guidelines Committee 

3. Εducation Committee 

4. Legislative Committee 

Eλληνικές 



• Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 

• Ελληνικό Κολέγιο Χειρουργών 

• Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ροµποτικής Χειρουργικής 

• Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Αλλων Επεµβατικών 

Τεχνικών 

• Ελληνική Εταιρεία Laser στην Ιατρική 

• Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας 

• Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 

• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νόσων 

• Ελληνοαµερικανικής Ιατρικής Εταιρείας 

• Ελληνική Εταιρεία Τραύµατος 

• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

• Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

Τον Σεπτέµβριο του 2000 εφήρµοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη την χρήση του ροµποτικού συστήµατος, µ’ ένα βραχίονα, 

AESOP 3000 (Automated Endoscopic System for Optimal Positioning) που 

λειτουργεί µε φωνητικές εντολές του χειρουργού και αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στην 

επέµβαση απλοποιώντας τις διαδικασίες ενδοσκόπησης µε απόλυτη ακρίβεια 

κινήσεων. 

Τώρα, στις νέες επιταγές της τεχνολογικής εξέλιξης για την µεγαλύτερη ακρίβεια στις 

λαπαροσκοπικές επεµβάσεις, που ακολουθούν τα πλέον αναγνωρισµένα και 

καταξιοµένα νοσοκοµεία του κόσµου, πρωτοστάτησε για την αγορά και εγκατάσταση 

στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών του πρώτου υπερσύγχρονου συστήµατος Ροµποτικής 

Χειρουργικής στην Ελλάδαda Vinci Si High Definitions. 

Τον ελεύθερο χρόνο του τον περνά µε την οικογένειά του. Η σύζυγός του Μαριλένα 

Βλάχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Φαρµακευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Εχει δύο παιδιά την Σοφία και τον Μιχάλη που βρίσκονται σε ηλικία να 

µοιραστούν τα προσωπικά του ενδιαφέροντα στα sports που είναι tennis, ταξίδια, 

θέατρο και ότι έχει σχέση µε την θάλασσα. Αγαπά πολύ την Κάρπαθο και Ρόδο και 

πάντα χαίρεται να διασκεδάζει µε την νησιώτικη µουσική και χορούς, να δηµιουργεί 

και να τραγουδά µαντινάδες. 

∆ρ Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 

∆ιευθυντής της Κλινικής Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και 
Ροµποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
Κτίριο ∆, 8ος όροφος 
∆ιστόµου 3, Μαρούσι  
Τ.Κ.: 151 25 
Τηλ.: 210 6107165, 210 6107189 

Ιστοσελίδα: http://www.kkonstantinidis.com 
E-mail: info@kkonstantinidis.com 

 

  



 


