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Ο Γεώργιος Εμμανουήλ Κοχιαδάκης γεννήθηκε στην Σητεία Κρήτης.     

Ολοκλήρωσε την βασική του εκπαίδευση στην Σητεία και τις 

γυμνασιακές του σπουδές στην Ιεράπετρα Κρήτης. 

Το 1976 μετά από πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθη στην Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1982. 

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και μετά 

από εξετάσεις έλαβε την ειδικότητα της Καρδιολογίας το 1992. 

Υπηρέτησε ως Επιστημονικός συνεργάτης στο θεραπευτήριο ΝΙΜΤΣ 

όπου έλαβε την εξειδίκευση της Επεμβατικής καρδιολογίας και 

ακολούθως ως Επιστημονικός συνεργάτης και Επιμελητής Α’ στην 

Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το 2003 εξελέγη ομόφωνα στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή  

Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 2014 

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας και το 2018 Τακτικός 

Καθηγητής Καρδιολογίας. 

Είναι Επεμβατικός καρδιολόγος και έχει την επιστημονική και 

διοικητική ευθύνη του Αιμοδυναμικού τμήματος της Καρδιολογικής 

κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το 

οποίο ίδρυσε και οργάνωσε υπό την εποπτεία του Καθηγητή 

Καρδιολογίας, κ.Παναγιώτη Βάρδα. 

Το εν λόγω τμήμα είναι το μοναδικό τμήμα στην Κρήτη και καλύπτει 

όλες τις ανάγκες της Νοτίου Ελλάδας στην Επεμβατική Καρδιολογία. 

Σε αυτό εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές και 

θεραπευτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των καρδιολογικών παθήσεων  



και είναι οργανωμένο ούτως ώστε  να εφημερεύει όλο το 24ωρο για όλα 

τα νοσοκομεία της Κρήτης. 

Είναι εκλεγμένος Ταμίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και 

Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

Υπήρξε Αντιπρόεδρος  του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για 

πολλά έτη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Ο κ.Κοχιαδάκης έχει σημαντικό ερευνητικό έργο. Τα κυριότερα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: 1)στην επεμβατική 

καρδιολογία, όπου έχει εστιαστεί στη μελέτη της στεφανιαίας ροής και 

τη μελέτη των επικαλυμμένων με φάρμακο ενδοστεφανιαίων 

προθέσεων, και 2) στην αρρυθμιολογία και ειδικότερα στην 

αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής, όπου τα αποτελέσματα των 

μελετών αυτών έχουν συμπεριληφθεί στις οδηγίες αντιμετώπισης της 

κολπικής μαρμαρυγής της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Για το ερευνητικό του έργο έχει λάβει τιμητικό έπαινο από το Ελληνικό 

Ίδρυμα Καρδιολογίας στην κλινική Ηλεκτροφυσιολογία το 1998 και 

υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας το ίδιο έτος. Πολλές 

μελέτες του έχουν τιμηθεί και βραβευθεί σε συνέδρια. 

Είναι επιστημονικά υπεύθυνος-εκδότης του περιοδικού του Ιατρικού 

Συλλόγου Ηρακλείου, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του 

περιοδικού Ελληνική Καρδιολογική  Επιθεώρηση, και κριτής άρθρων 

στα περιοδικά “Chest”, “JACC”, “European Heart Journal, “American 

Journal Cardiology” και “Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση”. 

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας της Επεμβατικής Καρδιολογίας της 

Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας. Επίσης, είναι μέλος της Ιατρικής Εταιρείας 

Κρήτης, μέλος της Ομάδας Αιμοδυναμικής της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας και Μέλος της Ομάδας Ηλεκτροφυσιολογίας 

της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. 



Έχει οργανώσει και επιβλέψει 16 διδακτορικές διατριβές και έχει 

οργανώσει  πάνω από 20 συνέδρια και ημερίδες. 

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε πάνω από 105 περιοδικά 

υψηλής κύρους μετά από κρίση. Έχει επίσης συγγράψει πολλά 

κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή βιβλία και έχει παρουσιάσει μεγάλο 

αριθμό ανακοινώσεων σε μεγάλα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

 

 


