Ο Νικόλαος Κονδύλης του Χρήστου , γεννήθηκε το 1972 στο Περιστέρι της Αττικής.
Αριστούχος, ως μαθητής αρχικά και ως πανεπιστημιακός φοιτητής εν συνεχεία, απεφοίτησε
με διακρίσεις από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου “ G.d’ Annunzio ” της πόλης Chieti
της Ιταλίας , το 1999 .
Κατόπιν της εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων , κατά τη διάρκεια των
οποίων διακρίθηκε μεθ’ ευφήμου μνείας και συστατικών επιστολών για τις παρεχόμενες
ιατρικές του υπηρεσίες , το 2002 , αρχίζει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας , την
ειδικότητα της Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής , την οποία και περατώνει το 2006 .
Με πολυσήμαντο διδακτικό έργο από το 2002 έως και το 2007, στα δημοσία Ι.Ε.Κ. και στο
Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. , σε διάφορες ειδικότητες , είναι πιστοποιημένος εισηγητής – καθηγητής
από το Ε.ΚΕ.Πις ( Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ) σε θέματα διδασκαλίας ενηλίκων και
διατέλεσε πολλάκις εξεταστής , γραπτού και πρακτικού μέρους , στις εξετάσεις
πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. ( Οργανισμός Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ).
Είναι επίσης, συγγραφέας, πολλαπλών άρθρων, συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων σε
Ελληνικά και Ξένα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και κάτοχος πολλαπλών τίτλων
εξειδικεύσεως, διεθνώς αναγνωρισμένων, στο Επείγον και το Τραύμα ( BLS/AED, ALS,
PHTLS, APLS, ATLS, FCCS, Ε.Π.Ι. Ε.Κ.Α.Β. ) καθώς και απόφοιτος του 8ου Σχολείου
Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών .
Τον 6/2007 , ολοκλήρωσε με επιτυχία, τον πρώτο του μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (
MMAHUS ), σε διοίκηση και management υπηρεσιών και μονάδων υγείας από το
Πανεπιστήμιο C.N.A.M. της Γαλλίας, ενώ περατωθείς είναι και ο δεύτερος μεταπτυχιακός
του τίτλος σπουδών ( MSc ), σε Διεθνή Ιατρική και διαχείριση Κρίσεων Υγείας, από την
Ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως Ειδικός Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός, είχε και έχει πολλαπλές συνεργασίες με
Διάφορους Φορείς και Ομίλους . Ενδεικτικά αναφέρονται η συνεργασία του , με την
Ευρωκλινική Αθηνών και τον όμιλο κλινικών της, κατόπιν με το Ε.Κ.Α.Β και τον όμιλο της
Βιοιατρικής και των κλινικών της και εν συνεχεία με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου
Αθηναίων . Σήμερα εργάζεται στο ιδιωτικό του Ιατρείο, στο 'Ιλιον.

