
Ο Αλέξανδρος Φιαμέγκος είναι ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος. 

Γεννήθηκε το 1983 και είναι ο τρίτος γιος του Χρήστου Φιαμέγκου και της Μαρίας 

Παπανικολάου από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας και το Αρφαρά Μεσσηνίας αντίστοιχα. Eίναι 

παντρεμένος με την φαρμακοποιό Ιωάννα Σιμάτη. 

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έλαβε στα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική 

Παιδεία» και στη συνέχεια εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την Ιατρική Σχολή της Αθήνας έλαβε επίσης τον τίτλο του 

Master στην ελάχιστα επεμβατική και ρομποτική χειρουργική ενώ στην Ιατρική Σχολή της 

Αθήνας επίσης εκπονεί την διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την πρόγνωση του 

καρκίνου του προστάτη. Από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ουρολόγων κατόπιν εξετάσεων έχει 

λάβει τον τίτλο του Fellow of European Board of Urology. 

Έχει εργαστεί στο δήμο Δάφνης ως ιατρός ενώ εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως 

δόκιμος έφεδρος υπαξιωματικός ιατρός στην Πολεμική Αεροπορία (124 ΠΒΕ Τρίπολη, 251 

ΓΝΑ και 112 ΠΜ Ελευσίνα). Εν συνεχεία εργάστηκε για ενάμιση έτος ως ειδικευόμενος 

Γενικής Χειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του ΕΑΝΠ Μεταξά. Την υπηρεσία 

υπαίθρου την εκπλήρωσε σε χωριά της ορεινής Κορινθίας με έδρα το Κέντρο Υγείας 

Ξυλοκάστρου. Στην ουρολογία ειδικεύτηκε στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 

στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο, όπου εκτός των άλλων συμμετείχε και στην εκπαίδευση των 

πεμπτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας. Κατόπιν μετέβη στο Γκρονάου της 

Γερμανίας όπου μετεκπαιδεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Ρομποτικό Ινστιτούτο στην ρομποτική 

Ουρολογία. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 ιδιωτεύει στην Αθήνα (Μαρούσι και Άλιμο στα 

πολυϊατρεία Medifirst) και στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και χειρουργεί σε ιδιωτικά 

νοσοκομεία της Αθήνας (Ερ. Ντυνάν, Αθηναϊκή, Βουγιουκλάκειο). Είναι πλήρες μέλος 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας με συμμετοχή σε πληθώρα ελληνικών 

και ξένων συνεδρίων και workshops. 

Κατά τα φοιτητικά χρόνια έχει διατελέσει υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ιατρικής και 

εκπρόσωπος των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως ειδικευόμενος σε Μεταξά και Σισμανόγλειο έχει εκλεγεί 

εκπρόσωπος στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. 

 


