
Ο ιατρός Πάνος Αντωνίου είναι Γενικός Χειρουργός, εξειδικευµένος στην λαπαροσκοπική 

χειρουργική, τη χειρουργική των παθήσεων του παχέος εντέρου & πρωκτού, τη χειρουργική 

ογκολογία και στην αντιµετώπιση των παθήσεων του εντέρου µε neuromodulation 

(νευροτροποποίηση). 

Έχει εκπαιδευθεί και εργαστεί στα Νοσοκοµεία ΝΙΜΤΣ και 251ΓΝΑ καθώς επίσης και στο 

Χειρουργικό τµήµα του ΜΗΤΕΡΑ, το Ιατρικό Ψυχικού, την Βιοκλινική Αθηνών και το 

Νοσοκοµείο Ερ. Ντυνάν. 

∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας της Αθηναϊκής Κλινικής (2004-2012), ιδρυτής και υπεύθυνος 

του Athens Colorectal Group και µέλος πολλών διεθνών και ελληνικών επιστηµονικών 

οργανώσεων. 

Ο κ. Αντωνίου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1985. 

Μετά από εκπλήρωση της υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου στο ΚΙ ∆ερβενίου Κορινθίας 

και το Νοσοκοµείο Κορίνθου αλλά και την εκπλήρωση της Στρατιωτικής θητείας στο 251 ΓΝΑ, 

ολοκλήρωσε τη µεταπτυχιακή του εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκοµεία 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) και 251 Γενικό Νοσοκοµείο 

Αεροπορίας (251ΓΝΑ) το 1995. 

Από το 1995 µέχρι σήµερα είναι ο Χειρουργός του ΙΚΑ Βύρωνα (Ν Ελβετίας) Αττικής και 

επίσης το χρονικό διάστηµα 1995-2004 εργάστηκε σε Ιδιωτικές Κλινικές της Αθήνας ως 

Ιατρός του Χειρουργικού Τµήµατος και ως συνεργάτης (Γενική Κλινική Αθηνών, Χειρουργικό 

Τµηµα ΜΗΤΕΡΑ, Ιατρικό Ψυχικού, Νοσοκοµείο Ντυνάν. 

Παράλληλα συνέχισε την µετεκπαίδευσή του σε εξειδικευµένα κέντρα του εξωτερικού: St 

Mark's Hospital (UK), Erlangen University Hospital Surgical Clinic (Germany), 

IRCAD/EITS Hôpitaux Universitaires , Strasbourg (France), ECMT, University Hospital 

Maastricht, Maastricht (The Netherlands). 

Από το 2004 έως το 2012, κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας της Αθηναϊκής 

Κλινικής (Interamerican, EUREKO). 

Επίσης, το 2007 ίδρυσε και συντονίζει µέχρι σήµερα το Athens Colorectal Group, µια 

εξειδικευµένη οµάδα ιατρών, ειδικών επιστηµόνων και συνεργατών µε σκοπό την 

διεπιστηµονική αλλά και εξειδικευµένη αντιµετώπιση των ασθενών µε παθήσεις του εντέρου. 

Τα τελευταία 20 χρόνια ο κ. Αντωνίου εφαρµόζει καινούργιες τεχνικές σε πρωτοποριακές 

επεµβάσεις για την Ελλάδα. 

Τον Οκτώβριο του 1990 συµµετείχε στην αρχική εφαρµογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

και την εκπαίδευση Χειρουργών στην τεχνική αυτή και πρόσφατα (Σεπτέµβριος 2010) 

εφάρµοσε τις πρώτες εµφυτεύσεις νευροδιεγερτών (‘βηµατοδοτών’) του εντέρου στην 

Ελλάδα. 

Ο κ. Αντωνίου έχει συγγράψει πολλά επιστηµονικά άρθρα, τα οποία έχουν δηµοσιευθεί σε 

έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Είναι µέλος της επιστηµονικής επιτροπής της Αθηναϊκής Κλινική 

Έχει συνεισφέρει στην συγγραφή χειρουργικών εγχειριδίων, στην έκδοση των εντύπων και 

του Newsletter του ACRG καθώς και στην έκδοση µη ιατρικών θεµάτων. Επίσης είναι 

τακτικός αρθρογράφος εφηµερίδων και ιστοσελίδων. 

Ιστοσελίδα: http://www.entero.gr 



∆ιεύθυνση 

ΒΟΛΑΝΑΚΗ 4 

ΑΘΗΝΑ, 11526 

Τηλ: 210 72 58 160 

Κιν: 699 68 85 800 

email για άµεση επικοινωνία: info@entero.gr 

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

µήνυµα στο: info@emedi.gr 

  

 


