
Δημήτρης Γ. Ηλιόπουλος, MD, PhD 
Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Ιατρείο Αμαρουσίου: Μεγάλου Αλεξάνδρου 135, 15125 
Τηλ.: 210.8054618 
 
Ιατρείο Κηφισιάς: Κυριαζή 36, 14562 
Τηλ.: 210.8011360 
 
Website: www.pathologos-iliopoulos.gr 
 
Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος αποφοίτησε από την ιατρική σχολή του 
πανεπιστημίου της Νάπολης το 2004 και ακολούθως εκπαιδεύτηκε 
επί ένα έτος στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στα 
πλαίσια του προγράμματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής. 
Κατόπιν επιτυχόντων εξετάσεων ελαβε πιστοποίηση από το 
Υπουργείο Υγείας. 
 
Παράλληλα, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην ιατρική 
σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά την οποία ασχολήθηκε με τη 
γενετική και την αιματολογία. 
 
Το 2008 διετέλεσε αγροτικός ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κυθήρων ενώ παρείχε επίσης υπηρεσίες στις ακτοπλοϊκές γραμμές 
της ΑΝΕΚ, σε συννενόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 
 
Το 2009 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της ιατρικής σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Το ενδιαφέρον του για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση των ασθενειών, αλλά και την αντίληψη του 
οργανισμού σας ως σύνολο, τον έστρεψαν στη «μητέρα» όλων των 
ειδικοτήτων, την ειδική παθολογία. Το 2013 απέκτησε τίτλο 
ειδικότητας, κατόπιν 5 ετών ειδίκευσης στη Β’Πανεπιστημιακή 
Παθολογική κλινική του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Αθηνών 
(ΙΓΝΑ).  
 
Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας εκπαιδεύτηκε εξειδικευμένα στη 
σύγχρονη Ηπατολογία, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ). 
 



Η ιδιαίτερη όμως αγάπη του για το σακχαρώδη διαβήτη και το 
μεταβολικό σύνδρομο τον έστρεψαν στη διαβητολογία. 
Εκπαιδεύτηκε στο διαβητολογικό κέντρο της Πανεπιστημιακής 
Κλινικής Νοσημάτων του Μεταβολισμού του νοσοκομείου Gemelli, 
στη Ρώμη, και στο διαβητολογικό κέντρο του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Αθηνών.  
 
Από το 2015 κατέχει τον τίτλο του επιστημονικού συνεργάτη του 
διαβητολογικού κέντρου του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Αθηνών. 
 
Από το 2014 συνεργάζεται με τον παθολογικό τομέα του 
νοσοκομείου «Μητέρα» του ομίλου Υγεία και με το δίκτυο υγείας 
New Health System (NHS). 
 
Λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. 
 
Έχει δημοσιεύει πολλές εργασίες σε ξενόγλωσσα και ελληνικά 
ιατρικά περιοδικά καθώς επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλά 
συνέδρια, ως ομιλητής, με αναρτήσεις και με προφορικές 
ανακοινώσεις. 
 
 


