
Σύντοµο βιογραφικό Ανδρέας Μοράκης 

Ο κ. Ανδρέας Μοράκης είναι ορθοπαιδικός χειρουργός µε εξειδίκευση στη χειρουργική της σπονδυλικής 

στήλης. Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της ορθοπαιδικής χειρουργικής στο νοσοκοµείο ΚΑΤ, στην Αθήνα 

και έχει µεγάλη εµπειρία στην αντιµετώπιση τραυµατιών. 

Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αντικείµενο τα µεταβολικά νοσήµατα 

των οστών και ιδιαίτερη ενασχόληση την οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης. 

Έχει διατελέσει τρία χρόνια επικουρικός επιµελητής και δύο χρόνια επιστηµονικός συνεργάτης στο 

Τµήµα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης του νοσοκοµείου ΚΑΤ (του µόνου εξειδικευµένου Τµήµατος 

Σπονδυλικής Στήλης σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Ελλάδας), πραγµατοποιώντας επεµβάσεις και 

αντιµετωπίζοντας χιλιάδες περιπτώσεων που καλύπτουν όλο το φάσµα των παθήσεων της 

σπονδυλικής στήλης. 

Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που εκπαιδεύτηκαν στις µικροεπεµβατικές θεραπείες για τις 

παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (εγχύσεις στη σπονδυλική στήλη, ενδοδισκικές θεραπείες, 

ενδοσκόπηση σπονδυλικής στήλης), ακολουθώντας τρίµηνη εκπαίδευση το 2005 στο St. Anna Hospital 

στο Herne της Γερµανίας. 

Έκτοτε επισκέφτηκε πολλά κέντρα του εξωτερικού και παρακολούθησε αρκετά σεµινάρια και συνέδρια 

εµπλουτίζοντας την καθηµερινή ιατρική του πρακτική µε τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ορθοπαιδικής 

χειρουργικής και ιδιαίτερα της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. 

Συµµετέχει εθελοντικά σε προγράµµατα εντοπισµού παραµορφώσεων της σπονδυλικής στήλης 

(κύφωση, σκολίωση), σε δηµόσια σχολεία και σε ερευνητικά προγράµµατα που ασχολούνται µε τη 

συντηρητική θεραπεία µε κηδεµόνες. 

Έχει πλήθος δηµοσιεύσεων και διαλέξεων που αφορούν γενικά τις ορθοπαιδικές παθήσεις  και 

ειδικότερα τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. 

Ασχολείται ιδιαίτερα µε τον αθλητισµό και είναι παλιός αθλητής του Taekwondo. Έχει αναλάβει 

εθελοντικά την παρακολούθηση των αθλητών του ερασιτέχνη Ηλυσιακού (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, πόλο, 

χάντµπολ, κολύµβηση, ξιφασκία, τοξοβολία). 

Είναι ενεργό µέλος των κάτωθι επιστηµονικών οργανισµών και εταιρειών: 

• Τακτικό µέλος της Eλληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας 

(ΕΕΧΟΤ). 

• Μέλος του Eλληνικού Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) 

• Μέλος της Eλληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) 

• Μέλος του International Society of Musculosceletal and Neuronal Interactions (ISMNI). 

• Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. 

• Μέλος της AOSpine – International. 

  

Ανδρέας Μοράκης 

Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης 

∆/νση Ιατρείου: Λ. Μεσογείων 421Α 

Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τ.Κ.: 15343 

Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 6000244 



Κινητό: 6932186718 

website: http://www.andreasmorakis.gr 

Άµεση επικοινωνία Email: andreasmorakis@gmail.com 

Aν θέλετε το emedi να µεσολαβήσει για να σας κλείσει άµεσα ραντεβού µε τη γιατρό στείλτε 

µήνυµα στο: info@emedi.gr 

 

 


