
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 
 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ   : ΚΟΣΑΛΟ 
ΟΝΟΜΑ   : ΑΝΓΡΔΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ  : ΒΑΙΛΔΙΟ 
ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΑΘΗΝΑ 

2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
α. ΠΡΟΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΑ 

Απολςηήπιο λςκείος από ηο Γενικό Λύκειο Μεζολογγίος ηο έηορ 1986 με 
γενικό βαθμό «πολύ καλά 18,4». 

β. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΑ 
Πανεπιζηημιακόρ ηίηλορ ιαηπικών ζποςδών με γενικό βαθμό άπιζηα 8,64 και 
πηςσιακή επγαζία με ηίηλο «ο πόλορ ηηρ αμιοδαπώνηρ ζε αζθενείρ με 
καπδιακή ανεπάπκεια και ανηένδειξη ζηοςρ β-αναζηολείρ». 

 
3. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Δκπλήπυζη ηηρ ζηπαηιυηικήρ θηηείαρ από 23-11-1993 έυρ 22-06-1995 ζηην 
ζηπαηιυηική διοίκηζη Αθηνών και ζηο θποςπαπσείο Αθηνών υρ οπλίηηρ 
ιαηπόρ. 

 
4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

α) ηπαηιυηική θηηεία με εθημεπίερ ζηο 401 Γ..Ν.Α. 
β) Τπηπεζία ςπαίθπος ζηο πεπιθεπειακό ιαηπείο Νεοσυπίος Μεζολογγίος από 
06-09-1995 έυρ 28-02-1997 με ππαγμαηοποίηζη εθημεπιών ζηο 
Γ.Ν.Ν.Μεζολογγίος. 
γ) Δζυηεπικόρ ιαηπόρ Παθολογικήρ Κλινικήρ ηος Γ.Ν.Ν.Μεζολογγίος από 28-
02-1997 έυρ 27-02-1999 ζηα πλαίζια ηηρ δίσπονηρ εκπαίδεςζηρ ζηην 
Παθολογία. 
δ) Δζυηεπικόρ ιαηπόρ ζηην Καπδιολογική κλινική ηος Πανεπιζηημιακού 
νοζοκομείος ηος Ρίος – Παηπών από 28-04-1999 έυρ 27-04-2003 ζηα πλαίζια 
ηηρ ηεηπάσπονηρ εκπαίδεςζηρ ζηην Καπδιολογία, όπος ππαγμαηοποίηζα 
πληθώπα επεμβαηικών ππάξευν με ζςνεσή παπακολούθηζη όλυν ηυν 
ηπέσονηυν επιζηημονικών δεδομένυν και ζςνεδπιών. 
ε) Γπαζηηπιοποίηζη ζηο ελεύθεπο επάγγελμα υρ Διδικόρ Καπδιολόγορ από 
06/02/2003 ππαγμαηοποιώνηαρ πλήπη αναίμακηο καπδιολογικό έλεγσο 
(έγσπυμο Doppler triplex καπδιάρ – αοπηήρ, δοκιμαζία κόπυζηρ, Holter 
πιέζευρ και πςθμού), ηόζο ζηην ππυηογενή όζο και δεςηεπογενή ππόλητη, 
καθώρ και ζηον ηομέα ηηρ πασςζαπκίαρ και ηυν λιπιδίυν. 
ζη) Γπαζηηπιοποίηζη υρ εκ ηυν ςπεςθύνυν ηηρ καπδιολογικήρ κλινικήρ ηος 
Ιδιυηικού Θεπαπεςηηπίος «ΟΛΤΜΠΙΟΝ» από 10/05 έυρ 12/07. 
 

5. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 
α. Αγγλικά 
 

6. ΔΡΓΑΙΔ – ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 
Παπακολούθηζη πληθώπαρ επιζηημονικών ζςνεδπίυν με πιζηοποίηζη, με 
θεμαηολογία καπδιαγγειακό από ηο 1995, 
 
Α) Δλεύθεπη ανακοίνυζη ζηο 25ο Πανελλήνιο Ιαηπικό ςνέδπιο ηον Μάιο ηος 
1999 με θέμα «Κυλικόρ νεθπού και επιλογή αναλγηηικού». 



Β) Ανακοινώζειρ ζηο Πανελλήνιο Καπδιολογικό ζςνέδπιο 2002 για : 
1) «Ππογνυζηική αξία ηυν αναζπάζευν ST ηος ΗΚΓ ζηιρ απαγυγέρ με 
έπαπμα Q καηά ηην δοκιμαζία κόπυζηρ». 
2) «Γοκιμαζία αδενοζίνηρ : εναλλακηική ηλεκηποθςζιολογικήρ μελέηηρ ζε 
ςποτία ζςνδπόμος νόζος θλεβοκόμβος». 
3) «Η διαζποπά ηος QT ζαν δείκηηρ ςποηποπήρ ιζσαιμίαρ και ανάπηςξηρ 
αππςθμίαρ μεηά από επιηςσή αγγειοπλαζηική και ηοποθέηηζη STENT ζε νόζο 
ενόρ αγγείος». 
 
Απθπογπάθηζη ηπέσονηυν ιαηπικών θεμάηυν ζηον ιαηπικό ηύπο ηηρ πόληρ. 
Ανάπηςξη θεμάηυν και ομιλίερ ζε επιζηημονικέρ ημεπίδερ ηηρ πόληρ ςπό ηην 
αιγίδα ηος Πανεπιζηημιακού Νοζοκομείος Ρίος και ηος Ιαηπικού ςλλόγος 
Παηπών. 
 
Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ Πανεπιζηημιακού Νοζοκομείος Ρίος ζηο 
ςπεπησογπαθικό ημήμα. 
 

7. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΣΑΜΔΙΑΚΟ ΔΡΓΟ 
Α) Δλεγκηήρ ιαηπόρ καηά ηην ζηπαηιυηική θηηεία ζηη .Γ.Α. από 10-94 έυρ  
6-95. 
Β) Δλεγκηήρ ιαηπόρ Γημοζίος καηά ηην θηηεία υρ αγποηικόρ ιαηπόρ από 1-96 
έυρ 1-97. 
Γ) Θεπάπυν ιαηπόρ ηος Σ.Δ.Β.Δ. από 1-1-05. 
Γ) Θεπάπυν καπδιολόγορ ΟΑΠ-ΓΔΗ από 9-8-05 έυρ 20-8-07. 
 


