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Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας είναι το
ηλεκτρονικό περιοδικό της Ελληνικής
Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας (ΕΕΚΠ) που
ενημερώνει τους ιατρούς, το κοινό αλλά
και την Πολιτεία για τις δραστηριότητες
της ΕΕΚΠ αλλά και για τις εξελίξεις
στις παθήσεις του παχέος εντέρου.
Αποτελεί βήμα των μελών της ΕΕΚΠ.
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Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του
1st Coloproctology Meeting,
στην Αθήνα (Απρίλιος 2022)
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Αγαπητοί συνάδελφοι
και μέλη της ΕΕΚΠ,

Σημείωμα
της Συντακτικής Επιτροπής

Εφαρμόζοντας απόφαση του απελθόντος Δ.Σ. και με ιδιαίτερη χαρά...
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Σας αποστέλλουμε το 1ο Τεύχος της ηλεκτρονικής έκδοσης των ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, τα οποία εκδίδονται με την ευγενική
χορηγία και συνδρομή της Global Events.
Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό της
Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας (ΕΕΚΠ) που ενημερώνει τους
ιατρούς, το κοινό και την Πολιτεία για τις δραστηριότητες της ΕΕΚΠ
αλλά και για τις εξελίξεις στις παθήσεις του παχέος εντέρου. Αποτελεί
επίσης βήμα των μελών της ΕΕΚΠ με δυνατότητα έκφρασης και
συζήτησης επιστημονικών προβληματισμών και θέσεων.
Το 1ο Τεύχος περιλαμβάνει νέα της ΕΕΚΠ.
Ανασκόπηση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, υπό την Προεδρία του Καθηγητή
Ι. Δ. Κανέλλου, από 16 - 18.9.2021.
Επίσης ενημέρωση για το 1st Athens Coloproctology Meeting on Functional Bowel & Pelvic Floor Disorders for Colorectal and Pelvic Surgeon που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 1η Απριλίου 2022, υπό
την Προεδρία του Ι. Βίρλου, με ομιλητές διεθνείς προσωπικότητες που
ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτές τις παθήσεις.
Με ευχές για ένα ευτυχισμένο, χαρούμενο και υγιές 2022.
Καλή ανάγνωση και ενημέρωση.
Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής,
Ιωάννης Δ. Κανέλλος

Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσ/νίκης
Επίτιμος Πρόεδρος ΕΕΚΠ
Πρόεδρος Ελληνογερμανικής Χειρουργικής Εταιρείας
Επίτιμο μέλος Γερμανικής Χειρουργικής Εταιρείας

Επιστολή
του
Προέδρου
της ΕΕΚΠ

Αγαπητοί
συνάδελφοι,

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω
το ξεκίνημα της ηλεκτρονικής
έκδοσης των ΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Η Διεύθυνση της Συντακτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της 24/8/2021,
ανατέθηκε στον Επίτιμο Προέδρο της
Ελληνικής
Εταιρείας
Κολοπρωκτολογίας
(ΕΕΚΠ), Καθηγητή Χειρουργικής Ι. Δ. Κανέλλο
με τη συνδρομή της Global Events.
Σκοπός είναι η ενημέρωση των μελών και
φίλων της Εταιρείας και η σύσφιγξη των
σχέσεων
μεταξύ
μας
με
δυνατότητα
έκφρασης και συζήτησης
επιστημονικών
προβληματισμών και θέσεων.
Ευελπιστώ ότι το νέο αυτό εγχείρημα της
Εταιρείας μας θα τύχει ευρείας αποδοχής.
Επιπροσθέτως ευρίσκομαι στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσω ότι η προετοιμασία
του 1st Athens Coloproctology Meeting on
Functional Bowel & Pelvic Floor Disorders for
Colorectal and Pelvic Surgeon που θα λάβει
χώρα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου
«Ερρίκος Ντυνάν» την 1η Απριλίου 2022
ευρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
Με ευχές για ένα ευτυχισμένο, χαρούμενο και
αποδοτικό νέο έτος.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΚΠ
Βασίλειος Κομπορόζος
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NEWS

Τα Νέα
της ΕΕΚΠ
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Τα μέλη της
ΕΕΚΠ θα
έχουν, με
κωδικούς που θα λάβουν,
δωρεάν πρόσβαση στο
Περιοδικό Colorectal Disease.
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Συνεργασία
EEKΠ
με ACPGBΙ
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Μετά από συμφωνία της ΕΕΚΠ με την
ACPGBΙ τα μέλη της ΕΕΚΠ θα μπορούν
να παρακολουθούν meetings και το
ετήσιο Συνέδριο της Βρετανο-Ιρλανδικής
Εταιρείας Coloproctology με το 1/3
της κανονικής συμμετοχής, π.χ. για το
Συνέδριο με 65 λίρες αντί για 200.

Το περιοδικό
Colorectal
Disease
επίσημο όργανο
της ACPGBΙ και της ESCP
είναι από 1.1.2022 το επίσημο
όργανο της ΕΕΚΠ.
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Τα μέλη της
ΕΕΚΠ έχουν
ξεπεράσει στα
3 έτη της λειτουργίας της τα
200.
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Η εγγραφή
και η ετήσια
συνδρομή
στην ΕΕΚΠ είναι μηδενικές.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ
Δ.Σ. της ΕΕΚΠ
ανέλαβε, από
τον Σεπτέμβριο του 2021, ο
γνωστός Χειρουργός Παχέος
Εντέρου Β. Κομπορόζος.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
είναι ο Καθηγητής
Χειρουργικής του ΕΚΠΑ
Γ. Θεοδωρόπουλος.
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ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΕΕΚΠ
αναγορεύθηκε
ομόφωνα, για τις σημαντικές
υπηρεσίες του προς την
Εταιρεία, ο απερχόμενος
Πρόεδρος του Δ. Σ.
Καθηγητής Χειρουργικής
του Α.Π.Θ. Ι. Κανέλλος , στον
οποίον ανήκε και η ιδέα
ίδρυσης της ΕΕΚΠ.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα
βήματα συνεργασίας με την ACPGBΙ, όσο
και με άλλες Εταιρείες Coloproctology.
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Ανασκόπηση...
...του 2ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας

Τ

ο
2ο
Πανελλήνιο
Σ υ ν έ δ ρ ι ο
Κολοπρωκτολογίας
διοργανώθηκε
στις
16-18 Σεπτεμβρίου 2021, υπό
την Προεδρία του Προέδρου
της
ΕΕΚΠ
και
Καθηγητή
Χειρουργικής του Α.Π.Θ. Ι. Δ.
Κανέλλου, στο συνεδριακό χώρο
του Mediterranean Palace στη
Θεσσαλονίκη από την Ελληνική
Εταιρεία
Κολοπρωκτολογίας
και
την
Ελληνογερμανική
Χειρουργική Εταιρεία.
Ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας και της Mediterranean
Society of Coloproctology, προσαρμοσμένο
στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας,
με όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και

συλλογικής προστασίας και με δυνατότητα
online παρακολούθησης και συμμετοχής
(υβριδικό συνέδριο).
Με
ένα
προσεκτικά
καταρτισμένο
επιστημονικό πρόγραμμα κάλυψε ένα
ευρύτατο φάσμα θεματολογίας με έμφαση
στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της
Κολοπρωκτολογίας, χωρίς να παραλείψει
να ασχοληθεί και με διαχρονικά ζητήματα
και δυσεπίλυτα προβλήματα που αφορούν
τη χειρουργική του παχέος εντέρου και του
πρωκτού. Καταξιωμένοι ομιλητές από την
Ελλάδα και από το εξωτερικό, τόσο χειρουργοί
όσο και εκπρόσωποι έτερων ειδικοτήτων
παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις σε
θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση
καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του
παχέος εντέρου. Μέσα από επιλεγμένες
προφορικές και ηλεκτρονικά αναρτημένες
ανακοινώσεις συνάδελφοι από Νοσοκομεία
και Κλινικές από όλη την Ελλάδα μοιράστηκαν
την κλινική τους εμπειρία εμπλουτίζοντας
το πρόγραμμα του συνεδρίου και δίνοντας
έναυσμα σε ενδιαφέρουσες επιστημονικές
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων πάνω
στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιστατικών.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν υψηλού
επιπέδου εμπεριστατωμένες ομιλίες και να
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις
στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος
εντέρου, των ιδιοπαθών φλεγμονωδών
παθήσεων του εντέρου καθώς και των
περιπρωκτικών παθήσεων. Στο συνέδριο
συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που
αφορούν τον ορθοκολικό καρκίνο, την
αντιμετώπισή της τοπικοπεριοχικής και
της μεταστατικής νόσου, το ρόλο της
χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας
ανάλογα με το στάδιο. Έμφαση δόθηκε
στις
σφιγκτηροσωστικές
επεμβάσεις,
τη λαπαροσκοπική, τη ρομποτική και
την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
αντιμετώπιση των ασθενών με κακοήθεια
παχέος εντέρου.

του προγράμματος και ειδικά στο εξαιρετικά
ενδιαφέρον Masterclass που έλαβε χώρα
την 1η ημέρα του συνεδρίου, δόθηκε στην
παρουσίαση των νεότερων τεχνικών στη
Χειρουργική του παχέος εντέρου. Μέσα από
παρουσιάσεις εξειδικευμένων χειρουργών
και βιντεοπροβολές αναλύθηκαν λεπτομερώς
οι καινοτόμες τεχνικές (λαπαροσκοπική,
ρομποτική
και
ελάχιστα
επεμβατική
χειρουργική) και ο ρόλος των τελευταίων
τεχνολογικών εξελίξεων σε όλο το φάσμα
της χειρουργικής του παχέος εντέρου.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν από
τους ειδικούς για τεχνικές λεπτομέρειες
και tips and tricks λαπαροσκοπικών
και
ρομποτικών
επεμβάσεων
καθώς
περιγράφηκαν ενδελεχώς οι χειρουργικοί
χρόνοι,
ανασκοπήθηκε
η
χειρουργική
ανατομία και παρουσιάστηκαν οι πιθανές
ιδιαιτερότητες κάθε επέμβασης ξεχωριστά.
Επιπροσθέτως τονίστηκαν οι ενδείξεις, η
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των
τεχνικών αλλά και η αναγκαιότητα για την
εκπαίδευση των χειρουργών σε αυτές με
κάλυψη της καμπύλης εκμάθησής τους με
γνώμονα το μέγιστο όφελος του ασθενούς.
Τέθηκαν
υπό
συζήτηση
δύσκολα
προβλήματα
στη
χειρουργική
του
παχέος εντέρου όπως η αντιμετώπιση
της διατρηθείσας εκκολπωματίτιδας, η
πρόπτωση του ορθού και οι αναστομωτικές
διαφυγές. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο ρόλο
και την αποτελεσματικότητα της χρήσης της
τεχνολογίας ICG (indicyaninegreen) στην
πρόληψη των αναστομωτικών διαφυγών,
στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης αλλά
και της ψύχραιμης και συντεταγμένης
αντιμετώπισης των διαφυγών από τον
χειρουργό καθώς και στην επίπτωσή τους
στην ογκολογική πρόγνωση του ασθενούς.
Ανασκοπήθηκε ο ρόλος της χειρουργικής
στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις
του εντέρου και παρουσιάστηκαν νέα
εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα για την
προεγχειρητική φαρμακευτική προετοιμασία
των ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη
κολίτιδα. Τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας
των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων (χειρουργών
και γαστρεντερολόγων) με γνώμονα τη
βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών και
η θεμελιώδης σημασία της διατροφικής
υποστήριξης στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα τρέχοντα
βιβλιογραφικά δεδομένα για το ρόλο του
μικροβιώματος στη χειρουργική του παχέος

εντέρου και ειδικότερα η συσχέτιση του με
την ανάπτυξη μετεγχειρητικών επιπλοκών
και πιο συγκεκριμένα των αναστομωτικών
διαφυγών καθώς και με την ανάπτυξη
κακοήθειας και την επίδρασή του στην σίτιση.
Τέλος, παρουσιάστηκαν νέα δεδομένα
στον τομέα της Πρωκτολογίας και καινοτόμες
μέθοδοι διάγνωσης και αντιμετώπισης
περιπρωκτικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα
συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα, οι ενδείξεις
αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση όλων των
διαγνωστικών μεθόδων που διαθέτουν στη
φαρέτρα τους οι ειδικοί για τις περιπρωκτικές
παθήσεις
(πρωκτοσκόπηση
υψηλής
ευκρίνειας, ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα,
αξονική
και
μαγνητική
τομογραφία),
ανασκοπήθηκαν οι μέθοδοι αντιμετώπισης
των ορθοκολπικών και ορθοουρηθρικών
συριγγίων και δόθηκε έμφαση τόσο στη
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των
ιατρογενών και κυρίως των μαιευτικών
κακώσεων των σφιγκτήρων όσο και στην
αναγκαιότητα για άμεση αντιμετώπιση
και αποκατάσταση με πρώιμη εμπλοκή
εξειδικευμένου και έμπειρου χειρουργού με
σκοπό τη βελτιστοποίηση του μετεγχειρητικού
αποτελέσματος. Επιπλέον παρουσιάστηκαν
νεότερες
μέθοδοι
αντιμετώπισης
της
κύστης κόκκυγος και των παραεδρικών
συριγγίων
με
χρήση
συριγγοσκοπίου
(fistuloscope) και παρουσιάστηκε ο ρόλος
της σκληροθεραπείας στην αντιμετώπιση της
αιμορροϊδικής νόσου.
Η Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας
στο πλαίσιο της προαγωγής της εκπαίδευσης
και της εξειδίκευσης νέων συναδέλφων
απένειμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
την πρώτη έμμισθη εκπαιδευτική υποτροφία
για εξειδίκευση σε εγκεκριμένο κέντρο
ορθοκολικής χειρουργικής στο εξωτερικό
για το έτος 2022 και προκήρυξε νέες
υποτροφίες που πρόκειται να απονεμηθούν
στο 1st Coloproctology Meeting που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 1η Απριλίου
2022.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε και η
παρουσίαση της 3ης Έκδοσης του Βιβλίου
Χειρουργικής του Καθηγητή Ι. Δ. Κανέλλου
και συνεργατών. Είναι ένα εντυπωσιακό
σύγγραμμα, ιδιαίτερα επιμελημένο, με
μεστό, σύγχρονο περιεχόμενο και μοναδικά
σχήματα και εικόνες.
Επιμέλεια:
Βασιλική Ζιώζια, Χειρουργός
& Αντωνία Παπάζογλου, Χειρουργός

Ιδιαίτερη βαρύτητα καθόλη τη διάρκεια
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Στιγμές
του 2ου
Πανελλήνιου
Συνεδρίου
Κολοπρωκτο
λογίας
(Gallery)
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Welcome Letter

Dear colleagues,
It gives me great pleasure to invite you to the 1st Athens Coloproctology Meeting,
which will take place in Athens, Greece on 1st of April 2022 and is themed
“Functional Bowel and Pelvic Floor Disorders for Colorectal and Pelvic Surgeon”.
The meeting is aiming to attract trainees and specialists from various disciplines, such
as colorectal surgeons, gynaecologists, urologists, gastroenterologists as well as allied
health professionals.
The Greek Society of Coloproctology (GSCP) is committed to promoting education
not only to domestic but also to an international audience. For this purpose GSCP is
establishing strategic alliances with international societies and hence this meeting
represents the joint effort and collaborative result with The Pelvic Floor Society (TPFS)
of UK under the support of ACPGBI. The two societies brought together a fascinating
program with expert speakers on their field from Europe, UK, Greece and Australia.
The topics covered will include functional bowel disorders, including LARS and IBS,
Multidisciplinary Team approach, conservative and surgical management of Pelvic
Floor Disorders, such as prolapse, faecal incontinence and innovative techniques.
COVID-19 pandemic kept us apart for long period of time but also gave us the
opportunity to establish new ways of communication and scientific knowledge
spread. In line with current climate and gradual return to normality this meeting
will represent an event to bring us together again and enjoy a high quality scientific
program at the modern Amphitheatre of Henry Dunant Hospital.
I look forward to welcoming you in Athens in April.
The Chairman of the Meeting
Mr. Ioannis Virlos
MD (Man), MSc, DIC, FRCSEd.,
FRCS (Gen Surg), FEBS (Coloproctology)
GSCP Executive Board Member
H. Consultant Colorectal Surgeon - DBUH

PRELIMINARY PROGRAM
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Secretary:
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J. Randall
G. Skroubis
K. Telford
Th. Theodosopoulos
M. Tzitiridou
S. Vradelis

1st Athens Coloproctology Meeting | Functional bowel and Pelvic Floor Disorders for Colorectal and Pelvic Surgeon
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Scientific Program

Scientific Program
Friday, 1st April 2022

Friday, 1st April 2022

09.00

Registrations

11.10 - 11.30

Coffee break

09.15 - 09.30

OPENING AND WELCOME

11.30 - 13.10

2nd SESSION
MULTIDISCIPLINARY TEAM APPROACH OF PELVIC FLOOR SERVICE
Chair: G. Theodoropoulos, GR, E. de Bree, GR

11.30 - 11.50

The role of colorectal surgeon
J. Randall, UK

11.50 - 12.10

The role of radiologist
M. Glynos, GR

12.10 - 12.30

1 SESSION
FUNCTIONAL BOWEL DISORDERS
Chair: K. Tepetes, GR, J. Cornish, UK

The role of urogynaecologist
S. Athanasiou, GR

12.30 - 12.50

Chronic anal pain
K. Telford, UK

The role of specialised nurse
J. Cornish, UK

12.50 - 13.10

Discussion

I.Virlos, GR
Chairman of the Meeting
V. Komporozos, GR
President of the GSCP
K. Matzel, DE
President of the ESCP
09.30 - 11.10

09.30 - 09.50

09.50 - 10.10

10.10 - 10.30

10.30 - 10.50

10.50 - 11.10

st

Commentator: A. D’ Hoore, BE

Constipation: aetiology and classification
Ch. Melchior, FR

13.10 -13.40

Low anterior resection syndrome: from pathophysiology to effective
service provision
P. Christensen, DK

COLORECTAL DISEASE LECTURE
Chair: I. Kanellos, GR, I. Virlos, GR
Evacuation therapy: towards better management of rectal evacuation
disorders
M. Levitt, AU

Irritable bowel syndrome: what is next?
Α. Emmanuel, UK

13.40 - 14.30

Discussion

Light lunch

Commentator: Th. Theodosopoulos, GR
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Scientific Program

Scientific Program
Friday, 1st April 2022

14.30 - 16.10

3rd SESSION
PATHWAY - CONSERVATIVE MANAGEMENT
Chair: I. Karaitianos, GR, M. Christodoulakis, GR

14.30 - 14.45

Pelvic floor physiotherapy - Biofeedback
E. Chiotakakou, GR

14.45 - 15.00

Rectal irrigation
K. Curran, UK

15.00 - 15.15

Percutaneous tibial nerve stimulation: is there a future?
E. Carrington, UK

15.15 - 15.35

Sacral nerve stimulation I: what have we learnt over the last 3 decades
K. Matzel, DE

15.35 - 15.45

15.45 - 16.10

Friday, 1st April 2022
16.30 - 17.00

Laparoscopic ventral rectopexy for rectal prolapse: the story of an
operation
A. D’ Hoore, BE

Sacral nerve stimulation II: demonstration of the technique and
avoidance of pitfalls
D. Raptis, GR

17.00 - 18.20

4th SESSION
PATHWAY - SURGICAL MANAGEMENT
Chair: C. Mavrantonis, GR, G. Skroumpis, GR

17.00 - 17.20

Faecal incontinence: does surgery work?
S. Papagrigoriadis, GR

17.20 - 17.40

The ENTRAMI technique
K. Jottard, BE

17.40 - 18.00

Rectocoele: surgical management
S. Biondo, ES

18.00 -18.20

Discussion

Discussion
Commentator: A. Tsiamis, UK

16.10 - 16.30

Commentator: D. Manganas, GR

Coffee break
18.20 - 18.30
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GREEK SOCIETY OF COLOPROCTOLOGY & THE PELVIC FLOOR
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CLOSURE OF MEETING
I. Virlos, GR, V. Komporozos, GR
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General Information

General Information
Date & Venue
Friday 1st April, 2022
Amphitheatre Henry Dunant Hospital Center, Athens, Greece

Registration Fees
Registration Type
Specialists
Residents

(107 Mesogeion Ave, 115 26, Athens, tel: (+30) 210 6972000, www.dunant.gr)

Official Language
English will be the official language of the Meeting and no simultaneous translation will
be provided.

Cost
100 €
50 €

VAT 24% is included in the above registration rates
Registration fees include:
• Admission to the scientific sessions
• Certificate of attendance
• Admission to the exhibition area

CME Accreditation
The Meeting will be accredited with CME credits by the National Medical Association.
Certificate of Attendance
Please note that a barcode system will be used and in order to obtain CME credits you
must complete 60% participation of the scientific program. The certificates will be send
by the end of the Meeting and as soon as the evaluation form will be submitted to the
Meeting Secretariat.

The number of in person participants will be determined according to the Greek Government
Health Protocols, which will be in effect during the meeting period.
First-come-first-served basis will apply to all in person participants.

Organization

Presentations
Available audiovisual equipment for all presentations will be through power point
presentation. For power point presentations, your presence to the “technical reception
desk” is required one hour prior to the time of your presentation in order to check the
compatibility of your cd or usb stick. Use of personal computers will not be permitted.

Greek - German Society of Surgery
1 Antheon Str., 55236, Panorama Thessaloniki

Exhibition
Within the Meeting area there will be an exhibition of medical equipment and
pharmaceutical products.

Meeting Secretariat

Thessaloniki: 50A Stadiou Str. 55534 Pilea, Thessaloniki, Greece,
Tel.: +30 2310 247743, +30 2310 247734, Fax: +30 2310 247746,
e-mail: info@globalevents.gr
Athens: 2 Valestra str. & 168 A. Syngrou Av., 17671 Kallithea, Athens, Greece,
Tel.: +30 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr
Friday 1st April, 2022 | Athens, Greece
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