
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΡΕΝΤΗΡΗΣ 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1995. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
στελέχωσε τις ομάδες φοιτητών του καθηγητή φαρμακολογίας κ. Ι.Στ.Παπαδόπουλου, όπου 
γνώρισε από κοντά και εργάσθηκε για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την πρόληψη και 
την ασφάλεια.  

Υπηρέτησε τη θητεία του ως βαθμοφόρος οπλίτης-ιατρός σε μονάδες του Έβρου και της 
Αττικής. 

Ειδικεύθηκε στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική στα Νοσοκομεία Λαϊκό, Αιγινήτειο, Παίδων 
Αγ.Σοφία, Α.Συγγρός και Έλενα Βενιζέλου από το 1997 έως το 2002.  

Από το 2003 υπηρετεί στο Κ.Υ. Σαλαμίνας ως Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με τον βαθμό 
του Επιμελητή. 

Το 2005 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής 
Ιατρικής του ΕΚΑΒ. 

Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
με την οποία έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμες αποστολές παροχής πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. 

Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα Επείγουσας Ιατρικής (ATLS), λοιμώξεων, σ.διαβήτου, 
διακοπής καπνίσματος, κ.α. 

Από το 2010 έως και σήμερα είναι Συντονιστής της ομάδας των εθελοντών ιατρών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
Κινητή Ιατρική Μονάδα της Αρχιεπισκοπής στις ενορίες της Αθήνας. 

Από το 2003 έως το 2007 υπήρξε μέλος της επιτροπής οδικής ασφάλειας του Υπουργείου 
Υγείας. 

Από το 2010 διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), 
στα πλαίσια της ενότητας Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στις Σχολικές-Εκπαιδευτικές 
Μονάδες, το αντικείμενο της Πρόληψης των Ατυχημάτων στα Σχολεία, στους 
εκπαιδευτικούς και λοιπούς υπευθύνους των σχολείων όλης της Ελλάδας (σε Μακεδονία, 
Ήπειρο, Θεσσαλία, Θράκη, Στερεά, Κρήτη, Πελοπόννησο). 

Από το 2013 είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΔΔΑ. 

Από τα φοιτητικά του χρόνια έως και σήμερα παρουσιάζει σε ιατρικά συνέδρια, σε 
ενημερωτικές ημερίδες, σε γυμνάσια και λύκεια, σε ΚΑΠΗ, σε ομάδες μαθητών, φοιτητών, 
μεταναστών και νέων της Αθήνας, του Πειραιά, της Νίκαιας και της Σαλαμίνας θέματα 
σχετικά με τους αναπήρους, την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την πρόληψη 
των ατυχημάτων, την ασφάλεια των φαρμάκων, τις δράσεις του αλκοόλ, , τη σχέση ιατρού-
ασθενούς, την Ιατρική στους χώρους εργασίας, την κοινωνική ιατρική, την υπαρκτή ιατρική 
και την ορθή κλινική πρακτική.  


