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Γεώργιος Ἑμμανουὴλ Κοχιαδάκης γεννήθηκε στὴ Σητεία Κρήτης. Ὁλοκλήρωσε τὴ βασική του ἐκπαίδευση στὴ
Σητεία καὶ τὶς γυμνασιακές του σπουδὲς στὴν
Ἱεράπετρα Κρήτης.
Τὸ 1976, μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες ἐξετάσεις,
εἰσήχθη στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου ἀποφοίτησε τὸ 1982.
Ὑπηρέτησε τὴ στρατιωτική του θητεία
στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις ἔλαβε τὴν εἰδικότητα τῆς Καρδιολογίας τὸ
1992.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιστημονικὸς Σ υνεργάτης στὸ θεραπευτήριο ΝΙΜΤΣ, ὅπου ἔλαβε τὴν
ἐξειδίκευση τῆς Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας
καὶ ἀκολούθως ὡς Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης
καὶ Ἐπιμελητὴς Aʹ στὴν Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τὸ 2003 ἐξελέγη ὁμόφωνα στὴ θέση τοῦ
Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Καρδιολογίας στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καὶ τὸ
2014 Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας.
Εἶναι Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος καὶ ἔχει
τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ διοικητικὴ εὐθύνη τοῦ
Αἱμοδυναμικοῦ Τμήματος τῆς Καρδιολογικῆς
Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε καὶ ὀργάνωσε ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Καθηγητῆ Καρδιο-

λογίας, κ. Παναγιώτη Βάρδα.
Τὸ ἐν λόγῳ Τμῆμα εἶναι τὸ μοναδικὸ Τμῆμα
στὴν Κρήτη καὶ καλύπτει ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς
Νοτίου Ἑλλάδας στὴν Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία. Σὲ αὐτὸ ἐφαρμόζονται ὅλες οἱ σύγχρονες
διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς μέθοδοι ἀντιμετώπισης τῶν καρδιολογικῶν παθήσεων καὶ
εἶναι ὀργανωμένο, οὕτως ὥστε νὰ ἐφημερεύει
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ὅλο τὸ 24ωρο γιὰ ὅλα τὰ νοσοκομεῖα τῆς Κρήτης.
Εἶναι ἐκλεγμένος Ταμίας τῆς Ἑλληνικῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου.
Ὑπῆρξε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου καὶ γιὰ πολλὰ ἔτη μέλος τοῦ
διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, καθὼς καὶ μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημιακοῦ
Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου.
Ὁ κ. Κοχιαδάκης ἔχει σημαντικὸ ἐρευνητικὸ ἔργο. Τὰ κυριότερα ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται: 1) στὴν Ἐπεμβατικὴ
Καρδιολογία, ὅπου ἔχει ἑστιαστεῖ στὴ μελέτη
τῆς στεφανιαίας ροῆς καὶ στὴ μελέτη τῶν ἐπικαλυμμένων μὲ φάρμακο ἐνδοστεφανιαίων
προθέσεων, καὶ 2) στὴν ἀρρυθμιολογία καὶ
εἰδικότερα στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς, ὅπου τα ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν του ἔχουν συμπεριληφθεῖ στὶς ὁδηγίες
ἀντιμετώπισης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς καὶ Ἀμερικανικῆς Καρδιολογικῆς
Ἑταιρείας.
Γιὰ τὸ ἐρευνητικό του ἔργο ἔχει λάβει τιμητικὸ ἔπαινο ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Καρδιο
λογίας στὴν Κλινικὴ Ἠλεκτροφυσιολογία τὸ
1998 καὶ ὑποτροφία τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας τὸ ἴδιο ἔτος. Πολλὲς μελέτες
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του ἔχουν τιμηθεῖ καὶ βραβευθεῖ σὲ συνέδρια.
Εἶναι ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος-ἐκδότης τοῦ
περιοδικοῦ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου, μέλος τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἐπιθεώρηση, καὶ κριτὴς ἄρθρων στὰ περιοδικὰ “Chest”,
“JACC”, “European Heart Journal, “American
Journal Cardiology” καὶ “Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἐπιθεώρηση”.
Εἶναι μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας. Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμάδας
Ἐργασίας τῆς Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, μέλος
τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας. Ἐπίσης, εἶναι μέλος τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Κρήτης, μέλος τῆς Ὁμάδας Αἱμοδυναμικῆς τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ Μέλος
τῆς Ὁμάδας Ἠλεκτροφυσιολογίας τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Ἔχει ὀργανώσει καὶ ἐπιβλέψει 16 διδακτορικὲς διατριβὲς καὶ ἔχει ὀργανώσει πάνω ἀπὸ
20 συνέδρια καὶ ἡμερίδες.
Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο ἔχει δημοσιευθεῖ σὲ
πάνω ἀπὸ 105 περιοδικὰ ὑψηλοῦ κύρους μετὰ
ἀπὸ κρίση. Ἔχει ἐπίσης συγγράψει πολλὰ κεφάλαια σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ βιβλία καὶ ἔχει
παρουσιάσει μεγάλο ἀριθμὸ ἀνακοινώσεων σὲ
μεγάλα διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια.

Σημείωση: Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα, τὰ δεδομένα καὶ οἱ ἀξιολογήσεις ποὺ περιέχονται στὸ προφὶλ τῶν προβαλλόμενων προσώπων τῆς παρούσας στήλης, παρέχονται μὲ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν ἰδίων γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους.

