
 

 

Prof. Dr. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΝΤΟΕΣ M.D.,Ph.D. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

• Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 1980  

• Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 1985  

• Ph.D. στην Ιατρική και Φαρμακευτική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1985  

• Ειδικότητα  Πλαστικής Επανορθωτικής Αισθητικής Χειρουργικής. 1994 

 - 

Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Εταιρείας 

Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής ISAPS, (www.isaps.org ) 

- Επισκέπτης Καθηγητής της Παγκόσμιας Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής 

Χειρουργικής,  ISAPS (www.isaps.org )  

- Μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου του Περιοδικού Aesthetic Plastic Surgery  

- Επίτιμος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Laser Αισθητικής Χειρουργικής (ESLAS, www.eslas.com)  

- Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Πλαστικής Αισθητικής και Λέιζερ "Hygeia", Αθήνα www.hygeia.gr  

- Διευθυντής της «Laserlight Clinic», Αθήνα, η πρώτη ιδιωτική κλινική με λέιζερ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 

1997.  

- Πρόεδρος και ιδρυτής του DrK Medical Group (www.drkmedicalgroup.com )  

- Συγγραφέας πολυάριθμων εγγράφων, ανασκοπήσεων και κλινικών μελετών σε διεθνή περιοδικά και 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.  

- Συγγραφέας του βιβλίου: "State of the Art in Blepharoplasty. From Surgery to the avoidance of 

complications» που εκδόθηκε από τον Διεθνή Εκδοτικό Ιατρικό Οίκο Springer το  2017        

- Μέλος των διδασκόντων  διεθνών συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 

παγκοσμίως 

 

Ο Dr. Kontoes είναι πρωτοπόρος της Αισθητικής Χειρουργικής Laser στην Ελλάδα και την Ευρώπη και 

πραγματοποίησε το 1995 την πρώτη επέμβαση με λέιζερ για διόρθωση των ρυτίδων και των σημείων 

γήρανσης του προσώπου. Είναι επίσης γνωστός για την πρωτοποριακή εξέλιξη της Επέμβασης της  

Βλεφαροπλαστικής με Laser με την Τεχνική SSTT που περιγραφτηκε και δημοσιεύτηκε στο παρελθόν και 

παρουσιάζεται λεπτομερώς στο βιβλίο του "State of the Art in Blepharoplasty. From Surgery to the avoidance 

of complications» που εκδόθηκε από τον Διεθνή Εκδοτικό Ιατρικό Οίκο Springer το  2017        

Εφαρμόζει ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και Λέιζερ, συνδυάζοντας 
ταυτόχρονα την κλασσική Αισθητική Χειρουργική  με τη χρήση  Λέιζερ, καθώς και  επεμβατικές όσο και μη 
επεμβατικές τεχνικές για την ανανέωση του προσώπου. 
 
Η έρευνα και η εμπειρία του στην Αισθητική Χειρουργική εκτιμάται παγκοσμίως και προσκαλείται τακτικά στα 
Διεθνή Συνέδρια και Πανεπιστήμια για να δώσει διαλέξεις σχετικά με τις τεχνικές που αναπτύσσονται 
αποκλειστικά από αυτόν, είναι δε γνωστός παγκοσμίως  στην κοινότητα της  Πλαστικής Χειρουργικής για τις 
εξαιρετικές διδακτικές δεξιότητες του. 
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