
CV  
 
Ο Κσλζηαληίλνο Αιεμάλδξνπ απνθνίηεζε ην 1985 –κε ππνηξνθία ηνπ Ιδξύκαηνο 
Παπαδάθεο- από ηελ Ιαηξηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σηε ζπλέρεηα 
νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηε Γεληθή Φεηξνπξγηθή ζε Ειιεληθά 
λνζνθνκεία ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 
 
Τν 1992 ηνπ ρνξεγήζεθε ηεηξαεηήο ππνηξνθία από ην Ιαπσληθό Υπνπξγείν 
Παηδείαο πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηεί ζηελ Πιαζηηθή Φεηξνπξγηθή. Σην 
Παλεπηζηήκην Kagawa ηεο Ιαπσλίαο εηδηθεύηεθε ζε Σπγγελείο Δπζπιαζίεο 
(ζρηζηία ρείινπο/ππεξώαο, κηθξσηία), ζηελ Επαλνξζσηηθή Μηθξνρεηξνπξγηθή, θαη 
ζηελ Αηζζεηηθή Φεηξνπξγηθή (βιεθαξνπιαζηηθή, ξηλνπιαζηηθή, σηνπιαζηηθή). 
Η επηζηεκνληθή δηαδξνκή ηνπ Δξ Αιεμάλδξνπ ζπλερίζηεθε ζηηο ΗΠΑ όηαλ ην 
1996 δέρηεθε πξόηαζε Fellowship Κξαληνπξνζσπηθήο Φεηξνπξγηθήο από ηνλ 
θαζεγεηή θ. Joe McCarthy ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Υόξθεο. Εθεί, έιαβε 
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζε ηνκείο όπσο ε δηαρείξηζε ησλ θξαληνπξνζσπηθώλ 
δπζπιαζηώλ θαη νξζνγλαζηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, κε εθηεηακέλε 
εθαξκνγή ζηελ αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ν Δξ Αιεμάλδξνπ 
εθπαηδεύηεθε ζηε Νέα Υόξθε, ζε πνιπάξηζκα ηαηξηθά ηδξύκαηα κε θύξνο, κεηαμύ 
ησλ νπνίσλ ην Tisch Hospital, ην Bellevue Hospital, θαη ην Manhattan Eye Ear 
and Throat. Παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπζε ηνπ ζηελ θξαληνπξνζσπηθή 
Φεηξνπξγηθή εμεηδηθεπηεθε ζε ηερληθέο αηζζεηηθώλ επεκβάζεσλ, ξπηηδνπιαζηηθήο 
(ιίθηηλγθ), ξηλνπιαζηηθήο, θνηιηνπιαζηηθήο, ιηπναλαξξόθεζεο, αύμεζεο/κείσζεο 
θαη αλάπιαζεο καζηνύ. 
 
Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ειιάδα, μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην Ειιεληθό 
Κξαληνπξνζσπηθό Κέληξν ππό ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ κέληνξά 
ηνπ, Δξ. Αιέμαλδξνπ Σηξαηνπδάθε ν νπνίνο,εθηηκώληαο ην επαγγεικαηηθό ηνπ 
ήζνο, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο , ηνπ 
εκπηζηεύζεθε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 
 
Σήκεξα ν Δξ Αιεμάλδξνπ είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ κνλαδηθνύ ζηελ Ειιάδα 
Κξαληνπξνζσπηθνύ Κέληξνπ, ην νπνίν είλαη έλα από ηα κόιηο 9 αλαγλσξηζκέλα 
ζηελ Επξώπε. Από απηήλ ηε ζέζε ζπλερίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζηνλ ηνκέα 
ηεο θξαληνπξνζσπηθήο αιιά θαη ηεο αηζζεηηθήο ρεηξνπξγηθήο. 
 
Ο Δξ. Αιεμάλδξνπ, ζεβόκελνο ηελ αηνκηθόηεηα ηνπ αζζελνύο θαη ηελ 
ηδηαηηεξόηεηα ησλ αλαγθώλ ηνπ, ζηνρεύεη πάληα ζην θαιύηεξν θπζηθό 
απνηέιεζκα πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ πεξίπησζή ηνπ. Ερέγγπν ηεο όιήο 
πξνζπάζεηαο είλαη ε ελδειερήο θαη ζρνιαζηηθή πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ζε 
ζπλεξγαζία πάληα κε δηαθεθξηκέλα λνζνθνκεία. 
 
Σηνλ επηζηεκνληθό ηνκέα, έρεη λα παξνπζηάζεη κεγάιν αξηζκό επηζηεκνληθώλ 
κειεηώλ, παξνπζηάζεσλ θαη δηαιέμεσλ, θαζώο θαη άξζξσλ πνπ έρνπλ 



δεκνζηεπηεί ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 
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