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Ἰωάννης Κανακάκης γεννήθηκε στὸ Ρέθυμνο
Κρήτης, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὶς γυμνασιακὲς
σπουδές του. Εἰσήχθη, μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες ἐξετάσεις, στὴν Ἰατρικὴ Σχολή τοῦ Ἀριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τὴν ἐκπλήρωση
τῆς ὑπηρεσίας ὑπαίθρου ἔλαβε τὴν εἰδικότητα τῆς Καρδιολογίας στὴ Θεραπευτικὴ Κλινική τοῦ ΕΚΠΑ ὑπό τὸν
Καθηγητὴ Σπυρίδωνα Μουλόπουλο. Παράλληλα ἐκπόνησε τὴ διδακτορική του διατριβή στὴ μηχανικὴ ὑποβοήθηση τῆς κυκλοφορίας καί στὴν ἀλληλεπίδραση
ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς κοιλίας, τὴν ὁποία ὁλοκλήρωσε
τὸ 1994 μὲ βαθμὸ ἄριστα.
Μετεκπαιδεύτηκε στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο
τοῦ Maastricht στὴν Ὁλλανδία στὴν επεμβατική καρδιολογία, ὅπου συμμετεῖχε σὲ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα
γιά τὴν ἐπαναιμάτωση στὸ ΟΕΜ, σὲ συνεργασία μέ
τὴν Καρδιολογικὴ Κλινική τοῦ Eindhoven. Μὲ τὴν ἐπιστροφή του ὑπηρέτησε διαδοχικά στὴ Θεραπευτικὴ
Κλινικὴ ὡς Ἐπιμελητὴς Β’, Ἐπιμελητὴς Α’, Ἀναπληρωτὴς
Διευθυντὴς καὶ ἀπό τὸ 2009 ὡς Διευθυντής τοῦ ΕΣΥ.
Ἐργάσθηκε ἐπὶ 15 ἔτη στὴν Καρδιολογικὴ Μονάδα τῆς Θεραπευτικῆς Κλινικῆς ὑπό τὸν Καθηγητὴ Ι.
Νανᾶ. Κατά τὴν τετραετία 2009-2013 ἦταν ἐπιστημο-

νικὸς ὑπεύθυνος τῆς Καρδιολογικῆς Μονάδας τοῦ
ΓΝΑ «Ἀλεξάνδρα». Τὸ 2014 ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ
Αἱμοδυναμικοῦ Τμήματος ΓΝΑ «Ἀλεξάνδρα». Συμμετεῖχε στὴν ἐκπόνηση διδακτορικῶν διατριβῶν καί στὸ
ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῆς Θεραπευτικῆς Κλινικῆς,
στὴ διδασκαλία φοιτητῶν καί τῶν εἰδικευομένων.
Ἀπό τὸ 2009 μέχρι σήμερα εἶναι National Coordinator
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας Stent For Life, γιά τὴν
ἐπεμβατική ἀντιμετώπιση τῶν ὀξέων ἐμφραγμάτων τοῦ
μυοκαρδίου. Κατά τὴν περίοδο αὐτὴ τετραπλασιάστηκε
τὸ ποσοστὸ ἀσθενῶν μὲ STEMI ποὺ λαμβάνει θεραπεία
ἐπαναιμάτωσης μὲ PPCI καὶ δημιουργήθηκαν 3 δίκτυα
PPCI στὴ χώρα.
Εἶναι μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, τοῦ EAPCI καί τοῦ ACCA (Acute Cardiac Care
Association). Ἐκλεγμένο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας τὸ 2010 καί τὸ 2012. Ἐπίσης Γενικὸς
Γραμματέας τῆς ΕΚΕ τὸ 2014 καί τὸ 2016. Τὸ 2018 ἔγινε
ἡ ἐκλογή του ὡς President Elect στὴν ΕΚΕ καὶ θὰ ἀναλάβει τὴν Προεδρία τῆς ΕΚΕ τὸ 2021.
Ἔχει συμμετάσχει σὲ πολλὲς πολυκεντρικές μελέτες καὶ
ὡς κριτὴς ἄρθρων στὰ περιοδικὰ HJC, Catheterization
and Cardiovascular Intervention, Heart and Vessels,
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Heart, European Heart Journal Case Reports. Ἐπίσης
ὡς reviewer στὶς κατευθυντήριες Ὁδηγίες τῆς ESC
γιά τὴ μυοκαρδιακή ἐπαναιμάτωση, τὸ STEMI καὶ τὰ
χρόνια σταθερὰ στεφανιαῖα σύνδρομα. Μέλος τῆς
Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς σὲ πάνω ἀπὸ 60 συνέδρια
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καὶ ὁμιλητής σὲ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ Συνέδρια.
Τὸ ἐρευνητικό ἔργο περιλαμβάνει 76 δημοσιεύσεις
σὲ peer reviewed ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ μεγάλο
ἀριθμὸ ἀνακοινώσεων σὲ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ Συνέδρια, καθὼς καί στὴ συγγραφὴ συγγραμμάτων. z

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.

