
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ 

 

1. Ιδρυτική πράξη 

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Εταιρείας 

Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων (ΕΕΧΘΚΑ) ιδρύεται η Ακαδημία 

Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 

Θώρακος Καρδιάς και ψηφίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής. 

Η Ακαδημία Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς αποτελεί ένα εκπαιδευτικό, μη 

κερδοσκοπικό, εσωτερικό οργανισμό της ΕΕΧΘΚΑ, ο οποίος βρίσκεται υπό την 

πλήρη διοικητική εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΧΘΚΑ 

2. Έδρα της Ακαδημίας 

Ως έδρα της Ακαδημίας ορίζονται τα γραφεία της ΕΕΧΘΚΑ στην οδό Αβέρωφ 26 

στην Αθήνα. Γραμματεία της Ακαδημίας είναι η Γραμματεία της ΕΕΧΘΚΑ και η 

επικοινωνία γίνεται στον τηλεφωνικό αριθμό και στις ώρες επικοινωνίας με τη 

γραμματεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΧΘΚΑ. 

3. Σκοποί της Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς 

Οι βασικοί σκοποί της Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς είναι η 

προώθηση και η ανάπτυξη της ειδικότητας της Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς 

στην Ελλάδα, με κύριους άξονες: 

α) Την παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών στους υπό ειδίκευση 

Ιατρούς της Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς, όσον αφορά τη βασική επιστήμη, 

τις χειρουργικές τεχνικές, τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό και τις νέες 

εξελίξεις στην ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς.  

β) Τη σύνδεση της Ακαδημίας με την εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση 

του τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς στην Ελλάδα. Η 

συνολική και ομογενοποιημένη εκπαίδευση που θα παρέχεται στους υπό 

ειδίκευση Ιατρούς θα αποτελεί προετοιμασία για την εξεταστική διαδικασία 

απόκτησης του τίτλου Ειδικότητας, αλλά και των τίτλων του Fellow of the 

European Board of Thoracic Surgery ή του Fellow of the European Board of 



Cardiothoracic Surgery. Η Ακαδημία καταρτίζει τη δεξαμενή ερωτήσεων για την 

εξεταστική διαδικασία προς απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Όλες οι 

ερωτήσεις προέρχονται από το υλικό που έχει διδαχθεί και έχουν συζητηθεί 

εκτενώς στη διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου. 

γ) Την εναρμόνιση των γνώσεων με τα διεθνώς δρώμενα και τη συνεχή 

επικαιροποίηση, έτσι ώστε να παρέχεται συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 

ειδικευμένων Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς. Βασικοί άξονες είναι η 

αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών, η 

καθοδήγηση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνικές και η παρουσίαση των νέων 

τεχνολογιών, καθώς και οι δυνατότητες εκπαίδευσης σε αυτές.  

δ) Την διεπιστημονική προσέγγιση των παθήσεων του θώρακα 

ε) Την προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς και γνωστικά αντικείμενα 

της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς, όπως αυτοί περιγράφονται 

στο ΦΕΚ 4138/Β/20-9-2018.  

3. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας 

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της Ακαδημίας συντάσσεται 

curriculum διάρκειας 3 ετών, εντός του οποίου θα καλυφθεί όλη η ύλη η οποία 

περιλαμβάνεται στη Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς, δηλαδή η θωρακοχειρουργική, 

η καρδιοχειρουργική και η παιδοθωρακοκαρδιοχειρουργική. Οι στόχοι 

επιτυγχάνονται με:  

α) Την αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

στο χώρο της Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς στην Ελλάδα που διοργανώνονται ή 

βρίσκονται υπό την αιγίδα της ΕΕΧΘΑ, οι οποίες αναλυτικά είναι: 

1. To συνέδριο της ΕΕΧΘΚΑ  

2. Το ετήσιο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΧΘΚΑ 

3. Τα έξι ετησίως διακλινικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα 

Καρδιοθωρακοχειρουργικής που οργανώνονται από την Καρδιοθωρακοχειρουργική 

Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 



4. Το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής το οποίο διοργανώνεται ανά 

έτος από την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του ΑΠΘ 

5. Το Athens Cardiovascular & Thoracic Symposium που διοργανώνεται ανά έτος 

από την καρδιοχειρουργική και αγγειοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου 

«Αττικόν» 

β) Κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορά τη Χειρουργική 

Θώρακος-Καρδιάς, η οποία θα φέρει την αιγίδα της ΕΕΧΘΚΑ και θα ενταχθεί στο 

εκπαιδευτικό curriculum της Ακαδημίας στο μέλλον 

γ) Με διοργάνωση φροντιστηρίων, διαδραστικών σεμιναρίων, παρουσιάσεις 

περιπτώσεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στα οποία θα γίνεται η βήμα προς 

βήμα συζήτηση χειρουργικών τεχνικών και των επιπλοκών τους, με την επίδειξη 

βιντεοσκοπημένων  ή ζωντανών μεταδόσεων από το χώρο του χειρουργείου 

δ) Με την παρουσίαση των θέσεων ομοφωνίας και κατευθυντήριων οδηγιών 

σε διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα και η συστηματική προώθηση τόσο της 

τεκμηριωμένης Ιατρικής 

δ) Με την προώθηση της ακαδημαϊκής ιατρικής και της έρευνας στους 

τομείς της Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς. 

ε) Με την εκπαιδευτική διασύνδεση  και οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών 

δράσεων με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες που ασχολούνται συστηματικά με τις 

παθήσεις του θώρακα και της καρδιάς, όπως η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, η 

Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας, κ.ά.) 

6. Διενέργεια σεμιναρίων πρακτικού περιεχομένου με ευθύνη εκ περιτροπής των 

Πανεπιστημιακών Κλινικών ή των Κλινικών του ΕΣΥ 

4. Σπουδαστές  

Σπουδαστές της Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος Χειρουργός Θώρακος – Καρδιάς, ο 



οποίος είναι μέλος της ΕΕΧΘΚΑ. Παροχές στους σπουδαστές της Ακαδημίας (π.χ. 

παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων) μπορεί να 

χορηγηθούν από τη συντονιστική επιτροπή της Ακαδημίας μετά από ενημέρωση και 

τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΕΧΘΚΑ ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.  

5. Διεύθυνση και Συντονιστική Επιτροπή της Ακαδημίας 

Η Ακαδημία διευθύνεται από ένα Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος διορίζεται 

από το Δ.Σ. της ΕΕΧΘΚΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για 3 

χρόνια.  Ο Διευθυντής Σπουδών είναι τακτικό μέλος της ΕΕΧΘΚΑ με βαθμό 

Καθηγητή ή Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τουλάχιστον 10ετή 

Εταιρική θητεία στην ΕΕΧΘΚΑ και αποδεδειγμένη ευρεία χειρουργική εμπειρία. Ο 

Διευθυντής Σπουδών είναι υπεύθυνος για τον συνολικό επιστημονικό έλεγχο και το 

περιεχόμενο του curriculum της Ακαδημίας, το οποίο καταρτίζει σε συνεργασία με 

τα υπόλοιπα μέλη της συντονιστικής επιτροπής. Ο Διευθυντής Σπουδών είναι 

υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους Διευθυντές των Κλινικών που χορηγούν 

Ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς, καθώς και με τους Διευθυντές των 

Εκπαιδευτικών Κέντρων, όταν αυτά θεσπιστούν επισήμως. Ο Διευθυντής της 

Ακαδημίας ενημερώνει το Δ.Σ. της ΕΕΧΘΚΑ για όλα τα θέματα της Ακαδημίας ανά 

6μηνο με παράστασή του στο Δ.Σ.   

Η συντονιστική επιτροπή της Ακαδημίας αποτελείται από τον Διευθυντή 

Σπουδών, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Εταιρείας και τον εκπρόσωπο 

των ειδικευομένων ιατρών στο Δ.Σ. της ΕΕΧΘΚΑ. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της 

ΕΕΧΘΚΑ οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με το Διευθυντή της Ακαδημίας και ο 

εκπρόσωπος των ειδικευομένων Ιατρών να ενημερώνει τη συντονιστική επιτροπή 

σχετικά με θέματα που απασχολούν τους ειδικευομένους ιατρούς στον τομέα του 

τριετούς κύκλου σπουδών της Ακαδημίας. Ο Διευθυντής της Ακαδημίας μπορεί να 

υπηρετήσει στη θέση αυτή για δύο τριετείς θητείες το περισσότερο. 

To curriculum πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο σταθερές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ανά μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο ως Μάιο. Επιπλέον 

δραστηριότητες μπορούν να αποφασισθούν από το Διευθυντή της Ακαδημίας ή τη 

συντονιστική επιτροπή και θα πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως. Το πλήρες 



ετήσιο πρόγραμμα (Σεπτέμβριος – Μάιος) θα πρέπει να γνωστοποιείται πριν το 

Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Υπεύθυνη για την ολοκλήρωση και κοινοποίηση του 

προγράμματος είναι η συντονιστική επιτροπή της Ακαδημίας.  

6. Συνεργάτες εκπαίδευσης και συνεργασία με συναφείς επιστημονικές Εταιρείες 

Οι συνεργάτες εκπαίδευσης μπορεί να είναι ιατροί άλλων ειδικοτήτων, 

ειδικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας ή άλλοι επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να 

συμβάλλουν στους σκοπούς της Ακαδημίας. Οι συνεργάτες επιλέγονται από τη 

θεσμοθετημένη Συντονιστική Επιτροπή της Ακαδημίας με μόνο κριτήριο τη συμβολή 

τους στο έργο και τους σκοπούς της Ακαδημίας. ΟΙ προσκεκλημένοι συνεργάτες δεν 

αμείβονται για την εκπαίδευση που παρέχουν και χορηγείται σε όλους 

πιστοποιητικό για το έργο που προσέφεραν. Σχετικές προϋποθέσεις κατά την 

επιλογή συνεργατών αποτελούν η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή του τίτλου του Fellow of the European Board στο 

αντικείμενο που θα προσκληθούν να διδάξουν. 

Η συνεργασία με συναφείς επιστημονικές εταιρείες είναι επιβεβλημένη και 

πρέπει να στοχεύει στην διεπιστημονική προσέγγιση των παθήσεων του θώρακα 

και της καρδιάς σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Εκδηλώσεις των Εταιρειών 

αυτών μπορεί να ενταχθούν στο curriculum της Ακαδημίας, ανάλογα με την κρίση 

της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Πτυχία Σπουδών 

H πιστοποιημένη παρακολούθηση του 80% των μαθημάτων μιας τριετούς 

περιόδου σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης του 

τριετούς κύκλου σπουδών της Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς της 

ΕΕΧΘΚΑ. 

Ιστοσελίδα της Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς 

Η Ακαδημία Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς θα διαθέτει δική της στήλη 

(tab) στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΧΘΚΑ, όπου θα φαίνεται η Συντονιστική 

Επιτροπή της Ακαδημίας και το τριετές curriculum. Στη στήλη αυτή θα γίνονται οι 

όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την Ακαδημία και τα μαθήματα.  



Λογότυπος της Ακαδημίας 

Ο λογότυπος της Ακαδημίας είναι ……. και πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα 

ηλεκτρονικά ή έντυπα έγγραφα της Ακαδημίας.  

Αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού της Ακαδημίας 

Η αλλαγή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μπορεί να γίνει από το ΔΣ 

της ΕΕΧΘΚΑ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής μετά από πλήρη 

έγγραφή αιτιολόγηση της απόφασης. Θεωρείται σκόπιμο να έχει προηγηθεί 

διαβούλευση με τα μέλη της ΕΕΧΘΚΑ ως προς τη σκοπιμότητα της αλλαγής του 

εσωτερικού κανονισμού της Ακαδημίας. 


