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16ο Παγκύπριο 
Χειρουργικό Συνέδριο
30 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου 2018
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

2η Ανακοίνωση
Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Μοριοδότηση συνεδρίου:  9 Βαθµοί Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Θ Χειρουργικι Εταιρεία Κφπρου για ακόμα μια φορά δθλϊνει παροφςα ςτθν ανταλλαγι 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ μεταξφ των χειρουργϊν τθσ Κφπρου και όχι μόνο.   

Με κεματολογία που αγγίηει τα καυτά κζματα που ςυηθτοφνται ςε μεγάλα διεκνι χειρουργικά 

ςυνζδρια, αλλά και με ταπεινότθτα, φιλοδοξεί να μεταφζρει τα νεότερα ςτθν Χειρουργικι τζχνθ 

και επιςτιμθ.  Φορζασ τθσ γνϊςθσ αυτισ ο κακζνασ από μασ ζτςι ςασ προςκαλοφμε λοιπόν ςτο 

15ο Παγκφπριο Χειρουργικό υνζδριο. 

Κατά τθ 2θ μζρα του ςυνεδρίου κα διεξαχκεί Κλειςτι Καταςτατικι υνεδρία, ςτθν οποία 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο τα μζλθ τθσ ΧΕΚ. 

 

Με ςυναδελφικό χαιρετιςμό, 
Δρ. Χρφςανκοσ Γεωργίου 
Πρόεδροσ 16ου Παγκφπριου Χειρουργικοφ υνεδρίου 
Πρόεδροσ Χειρουργικισ Εταιρείασ Κφπρου 
 

 
 
 

 

 

 

Διοργανωτισ,  Οργανωτικι και Επιςτθμονικι Επιτροπι 
 

Πρόεδροσ 
ΧΡΤΑΝΘΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 
Αντιπρόεδροσ 

ΜΙΧΑΛΘ ΚΑΘΛΙΔΘ  
 

Γραμματζασ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ  

 
Σαμίασ 

ΧΡΘΣΟ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ 

 Μζλθ 
 

ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΒΑΡΙΑΝΟ 
 

ΕΤΡΟ ΚΙΣΘΡΘ 
 

ΑΚΘ ΛΟΪΗΟΤ 
 

ΠΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 
 

ΜΙΧΑΛΘ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟ 

 
 

 

 

http://www.cysurg.org/2013/index.php/en/7-11-2
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ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  
 

 

 τρογγυλά Σραπζηια 
1. Μαςτόσ – Θ αντιμετϊπιςθ του κετικοφ λεμφαδζνα φρουροφ και οι ενδείξεισ για χειρουργείο τθσ 

μαςχάλθσ μετά από προ εγχειρθτικι κεραπεία ςτον καρκίνο του μαςτοφ. 
2. Νεότερεσ εξελίξεισ για τον καρκίνο του παγκρζατοσ. 
3. Νεότερα ςτθν αντιμετϊπιςθ των βλεννωδϊν καρκινωμάτων τθσ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ. 
4. Σα 10 καλφτερα χειρουργικά papers τθσ χρονιάσ. 
5. Ο ρόλοσ τθσ επεμβατικισ ακτινολογίασ ςτο τραφμα. 
6. Ο ρόλοσ τθσ επεμβατικισ ακτινολογίασ ςτθν ογκολογία. 
7. The University of Nicosia Medical School Lecture:  Innovation in HPB surgery. 
8. Θ ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ προχωρθμζνθσ χειρουργικισ ιπατοσ – παγκρζατοσ ςτθν Κφπρο. 
 
Διαλζξεισ 
1. Φλεγμονϊδεισ νόςοι εντζρου. 
2. Μεταρρφκμιςθ υςτιματοσ Τγείασ. 
3. Καρκίνοσ ορκοφ – Σα νεοτζρα δεδομζνα με πρακτικά βιματα.   
4. Χειρουργικζσ λοιμϊξεισ, ο ςιωπθλόσ εχκρόσ. 
5. Επείγουςα χειρουργικι. 
6. Μια νφκτα ςτα επείγοντα τθσ Γενικισ Χειρουργικισ – Χειρουργικζσ κλινικζσ Κρατικϊν 

Νοςθλευτθρίων Γ.Ν. Λευκωςίασ, Γ.Ν. Λάρνακασ, Γ.Ν. Λεμεςοφ. 
7. Θ ζγκυοσ αςκενισ και οι επείγουςεσ κοιλιακζσ καταςτάςεισ. 
8. Εκκολπωματίτιδα. 

 
Video Session 
1. Θ Ρομποτικι χειρουργικι.  φγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ.  Θ εμπειρία μζχρι ςιμερα. 

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ   
 
Θα αποδοκοφν 9 βακμοί υνεχιηόμενθσ Ιατρικισ Εκπαίδευςθσ από τον Παγκφπριο Ιατρικό φλλογο. 

 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ   
 
Σθ Διοργάνωςθ υνεδρίου και Εγγραφζσ ζχει αναλάβει θ Keystone Conferences & Events. 
Σθλ:  +357 2276 2683, Email: keystone@keystone-conferences.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cysurg.org/2013/index.php/en/7-11-2
mailto:keystone@keystone-conferences.com
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ ,  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ  Αίκουςα Κερφνεια 
  

14:00-15:00 Εγγραφζσ 

  
15:00-16:00 Προεδρείο Μιχάλθσ Αντρζου, Γιϊργοσ Ιωαννίδθσ 

 Θεματικι Νεότερεσ Εξελίξεισ 
   

15:00-15:20 
 

Διάλεξθ I Μαςτόσ – Θ αντιμετϊπιςθ του κετικοφ λεμφαδζνα φρουροφ και οι ενδείξεισ για 
χειρουργείο τθσ μαςχάλθσ μετά από προ εγχειρθτικι κεραπεία ςτον καρκίνο του 
μαςτοφ. 

  Αννζηα Γιάλλουρου 
   

15:20-15:40 Διάλεξθ II Νεότερεσ εξελίξεισ για τον καρκίνο του παγκρζατοσ. 
  Κυριάκοσ Νεοφφτου 
   

15:40-16:00 Διάλεξθ ΙΙI Νεότερα ςτθν αντιμετϊπιςθ των βλεννωδϊν καρκινωμάτων τθσ ςκωλθκοειδοφσ 
απόφυςθσ. 

  Χριςτοσ Δθμθτρίου 

   
16:00-17:00 τρογγυλό 

Σραπζηι I 
Φλεγμονϊδεισ νόςοι εντζρου. 

   

 Προεδρείο Μιχάλθσ Σαλιαδϊροσ, Ελιςάβετ Φράγκου 
   

  Θ ςυντθρθτικι προςζγγιςθ. 
  Μιχάλθσ Λεριόσ 
   

  Βοικεια από τον ιςτοπακολόγο. 
  Ευφροςφνθ Ιακϊβου 
   

  Θ ϊρα του χειρουργοφ. 
  Πάρθσ Σζκκθσ 

   
17:00-17:30 Διάλειμμα – Καφζσ (Αίκουςα Χαλκόσ) 

   
17:30-17:50 Προεδρείο Χριςτόφοροσ Βαριάνοσ 

   

 Διάλεξθ IV Σα 10 καλφτερα χειρουργικά papers τθσ χρονιάσ. 
  Μάριοσ Καραϊςκάκθσ 

   
17:50-18:50 τρογγυλό 

Σραπζηι ΙI 
Μεταρρφκμιςθ υςτιματοσ Τγείασ. 

   

 Προεδρείο Χρφςανκοσ Γεωργίου, Μιχάλθσ Καθλίδθσ 
   

 Ομιλθτζσ Θωμάσ Αντωνίου 
   

  Πζτροσ Αγακαγγζλου 
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19:00-19:40 Σελετι Ζναρξθσ 
   

 Χαιρετιςμοί: Χρφςανκοσ Γεωργίου – Πρόεδροσ Χειρουργικισ Εταιρείασ Κφπρου, Πρόεδροσ υνεδρίου 
  Μάριοσ Καραϊςκάκθσ – Αντιπρόεδροσ Παγκφπριου Ιατρικοφ υλλόγου 
  Κωνςταντίνοσ Ιωάννου – Τπουργόσ Τγείασ 

   

 Εναρκτιρια 
Ομιλία: 

Θ Σζχνθ του Αποκνιςκειν ςτον 21ο Αιϊνα: Θκικοί και Βιοθκικοί Προβλθματιςμοί ςτθ 
Χειρουργικι. 

  Κωνςταντίνοσ Φελλάσ – Πρόεδροσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ Κφπρου, Αντιπρφτανθσ 
Ζρευνασ και Ακαδθμαϊκοφ Προςωπικοφ, Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ 

  
  

19:40 Δεξίωςθ Τποδοχισ – Εγκαίνια ζκκεςθσ (Αίκουςα Χαλκόσ) 
   

 
 
 

ΑΒΒΑΣΟ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  Αίκουςα Μόρφου 
  

09:30-10:50 Προεδρείο Παναγιϊτθσ Λοΐηου, Μαρία Θςαΐα 
   

  Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ 

 
 
 

ΑΒΒΑΣΟ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  Αίκουςα Κερφνεια 
  

09:00-09:40 Προεδρείο Βάιοσ Παρταςίδθσ, Μάριοσ Καραϊςκάκθσ 
   

09:00-09:20 Διάλεξθ V Ο ρόλοσ τθσ επεμβατικισ ακτινολογίασ ςτο τραφμα. 
  Νεκτάριοσ  Ποφλλοσ 
   

09:20-09:40 Διάλεξθ VI Ο ρόλοσ τθσ επεμβατικισ ακτινολογίασ ςτθν ογκολογία. 
  Νικόλασ Χαραλάμπουσ 

   
09:40-10:30 Προεδρείο Πανοσ Οικονόμου, Α. Πολυδϊρου 

   

09:40-10:10 Διάλεξθ VII The University of Nicosia Medical School Lecture:  Innovation in HPB surgery. 
  Eylon Lahat 
   

10:10-10:30 Διάλεξθ VIII Θ ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ προχωρθμζνθσ χειρουργικισ ιπατοσ – παγκρζατοσ ςτθν 
Κφπρο. 

  Ακανάςιοσ Πζτρου 

   
10:30-11:00 Προεδρείο Χριςτοσ Θραςυβοφλου 

   

 Video 
Session 

Θ ρομποτικι χειρουργικι.  φγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ.  Θ εμπειρία μζχρι ςιμερα. 

  Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ 

   
11:00-11:30 Διάλειμμα – Καφζσ (Αίκουςα Χαλκόσ) 
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11:30-12:30 τρογγυλό 
Σραπζηι III 

Καρκίνοσ ορκοφ – Σα νεοτζρα δεδομζνα με πρακτικά βιματα.   

   

 Προεδρείο ταφροσ ταφρου, Νίκοσ Άςτρα 
   

  Πρακτικόσ οδθγόσ για αξιολόγθςθ των νεοεμφανιηόμενων καρκίνων του ορκοφ με τθν 
χριςθ του MRI. 

  Ελζνθ Θρακλζουσ 
   

  Επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ για τθν προεγχειρθτικι και μετεγχειρθτικι 
κεραπεία του καρκίνου του ορκοφ. 

  Βάςοσ Βαςιλείου 
   

  Ελάχιςτα επεμβατικι χειρουργικι του  ορκοφ – state of the evidence. 
  Πάρθσ Σζκκθσ 

   
12:30-13:30 τρογγυλό 

Σραπζηι IV 
Χειρουργικζσ λοιμϊξεισ, ο ςιωπθλόσ εχκρόσ. 

   

 Προεδρείο Λάκθσ Παλλάηθσ, Χαράλαμποσ Χαραλάμπουσ 
   

  Χθμειοπροφφλαξθ ςτθν χειρουργικι και επικαιροποίθςθ των κατευκυντιριων 
γραμμϊν τθσ ςιψθσ 2018. 

  Ειρινθ Χριςτάκθ 
   
   

  Clostridium difficile – τα νεότερα.   Παράγοντεσ κινδφνου, διάγνωςθ πρόλθψθ. Κολίτιδα 
λόγω οξείασ παρουςίαςθσ clostridium difficile – υπάρχει ζνδειξθ για κολεκτομι? 

  Παρποφνασ Κωνςταντίνοσ 
   
   

  The scoop on poop – Fecal transplantation in the treatment of clostridium difficile Colitis. 

  Γιϊργοσ Ποταμίτθσ 

   
13:30-14:30 Μεςθμβρινι Διακοπι 

   
13:30-14:30 Κλειςτι Καταςτατικι υνεδρία – ΜΟΝΟ για τα ΜΕΛΘ τθσ ΧΕΚ 

   
14:30-15:30 τρογγυλό 

Σραπζηι V 
Επείγουςα χειρουργικι. 

   

 Προεδρείο Μάριοσ Λοΐηου, Μενζλαοσ Διζτθσ 
   

  Νεότερα ςτισ διαταραχζσ πιξεωσ.  Reverse of all anticoagulants. 
  Μπραΐμθ Μαργαρίτα 
   

  Μετάγγιςθ ςτο χειρουργείο και τθν ΜΕΘ – βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 
  Βαςίλθσ Βαςιλειάδθσ 
   

  Πετυχαίνοντασ μθδζν προλιψιμουσ κανάτουσ ςτο τραφμα. 
  Αντρζασ Χριςτοδοφλου 

   
15:30-16:30 τρογγυλό 

Σραπζηι VI 
Μια νφκτα ςτα επείγοντα τθσ Γενικισ Χειρουργικισ – Χειρουργικζσ κλινικζσ Κρατικϊν 
Νοςθλευτθρίων 
Γ.Ν. Λευκωςίασ 
Γ.Ν. Λάρνακασ 
Γ.Ν. Λεμεςοφ 

   

 Προεδρείο Νικόλασ Νικολάου 
   

http://www.cysurg.org/2013/index.php/en/7-11-2
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16:30-17:00 Διάλειμμα – Καφζσ (Αίκουςα Χαλκόσ) 

   
17:00-18:00 τρογγυλό 

Σραπζηι VII 
Θ ζγκυοσ αςκενισ και οι επείγουςεσ κοιλιακζσ καταςτάςεισ. 

   

 Προεδρείο Παναγιϊτθσ Χατηθκϊςτασ, Νίκοσ Ηωττισ 
   

  Μαιευτικοί / γυναικολογικοί προβλθματιςμοί ςτθν ζγκυο γυναίκα με επείγοντα 
προβλιματα τθσ κοιλιακισ χϊρασ. 

  Νάνςυ Λζπουρα 
   

  Θ επιλογι των ακτινολογικϊν εξετάςεων και θ προςζγγιςθ ςτθν ζγκυο γυναίκα με 
επείγοντα προβλιματα τθσ κοιλιακισ χϊρασ. 

  Ευγζνιοσ Κοτςάμπασ 
   

  Θ χειρουργικι αντιμετϊπιςθ τθσ εγκφου αςκενοφσ με επείγουςα κοιλιακι κατάςταςθ. 
  Μαρία Θςαΐα 

   
18:00-19:00 τρογγυλό 

Σραπζηι VIII 
Εκκολπωματίτιδα. 

   

 Προεδρείο Μιχάλθσ Θεοφάνουσ, άκθσ Λοΐηου 
   

  Operative management of uncomplicated diverticulitis (how many strikes and it’s out?) 
   

  Complicated diverticular disease management in the complicated patient. 
   

  Laparoscopic lavage for complicated diverticulitis. 
   

  Resection after diverticular abscess management (is it mandatory?) 
   

  Colostomy closure after hartmann’s for diverticulitis (minimizing the misery) 
  Μάριοσ Παιδονόμοσ, Μιχάλθσ Καθλίδθσ 

   
19:00 Σελετι Λιξθσ 
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ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ   
 

 Κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου κα δοκεί δυνατότθτα ςε ςυγγραφείσ να παρουςιάςουν 
επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα ςφμφωνα με το επιςτθμονικό πρόγραμμα. Θ μζγιςτθ 
διάρκεια τθσ κάκε παρουςίαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 λεπτά.  Για τθν παρουςίαςθ τθσ 
εργαςίασ οι ςυγγραφείσ κα ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ laptop και projector. 
 
Όλεσ οι εργαςίεσ οι οποίεσ κα τφχουν τελικισ ζγκριςθσ και κα παρουςιαςτοφν ςτο υνζδριο, κα 
πρζπει να κατατεκοφν ςτθ Γραμματεία κατά τθν εγγραφι των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο, 
διαφορετικά κα διαγράφονται από το πρόγραμμα.  Απαραίτθτθ προχπόκεςθ τελικισ ζγκριςθσ τθσ 
εργαςίασ αποτελεί θ εγγραφι όλων των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο. 
 
Όςοι ενδιαφζρονται να παρουςιάςουν εργαςία, κα πρζπει να αποςτείλουν ςτθ Γραμματεία το 
αργότερο μζχρι τισ 5/11/2018 περίλθψθ Εργαςίασ για τελικι ζγκριςθ από τθν Επιςτθμονικι 
Επιτροπι. 
 
Οδθγίεσ φνταξθσ των Περιλιψεων Εργαςιϊν 
1. Σο κείμενο τθσ περίλθψθσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 200 λζξεισ. Παρακαλοφνται οι 
ςυγγραφείσ να επιλζξουν  τθ γραμματοςειρά Arial (font size 12). 
2. Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να είναι γραμμζνοσ με κεφαλαία γράμματα. 
3. Σα ονόματα των ςυγγραφζων να γραφεί πρϊτα το επϊνυμο και ςτθ ςυνζχεια το όνομα 
ολογράφωσ. 
4. Να υπογραμμιςτεί το όνομα του υπευκφνου ςυγγραφζα για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ. 
5. Να γραφεί ο εργαςιακόσ χϊροσ των ςυγγραφζων, κακϊσ και θ πόλθ με πεηά γράμματα. Δεν κα 
πρζπει να αναφζρεται διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ και ταχυδρομικόσ κϊδικασ). 
6. Δε κα πρζπει να γίνεται αναφορά του εργαςιακοφ χϊρου των ςυγγραφζων μζςα ςτο κείμενο 
τθσ Περίλθψθσ. 
7. Θ περίλθψθ να είναι δομθμζνθ με: Ειςαγωγι, κοπό, Τλικό, Μζκοδο, Αποτελζςματα, 
υμπεράςματα. 
8. Αλλαγζσ, προςκικεσ ι διορκϊςεισ μετά τθν παραλαβι τθσ εργαςίασ δε κα γίνονται δεκτζσ. 
9. Περιλιψεισ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δε κα γίνονται δεκτζσ. 
10. Όλεσ οι περιλιψεισ εργαςιϊν κα πρζπει να αποςτζλλονται μόνο θλεκτρονικά. 
11. Θ παραλαβι τθσ περίλθψθσ εργαςίασ κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται με τθν αντίςτοιχθ 
"Βεβαίωςθ Παραλαβισ".  
 
ε περίπτωςθ που δεν παραλάβατε τθ ςχετικι βεβαίωςθ, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τθν 
Γραμματεία του υνεδρίου. 
 
Περιλιψεισ Εργαςιϊν άνευ ςτοιχείων ι με φράςεισ όπωσ «τα αποτελζςματα κα ςυηθτθκοφν» ι «κα 
παρουςιαςτοφν τα δεδομζνα» κλπ δε κα γίνονται δεκτζσ. 

 
 

ΑΝΑΡΣΘΜΕΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (POSTERS)  
 

Κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου κα αναρτθκοφν επιςτθμονικά Posters ςε ςυγκεκριμζνο χϊρου του 
υνεδρίου.  
Αυτό υπόκειται ςε ζνα ελάχιςτο αρικμό Posters που κα υποβλθκοφν ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι 
προσ ανάρτθςθ.   
Οι διαςτάςεισ των panels ςτα οποία κα αναρτθκοφν τα posters είναι 90cm πλάτοσ x 240cm φψοσ (το 
φψοσ ξεκινά από το ζδαφοσ). 
Θ Προκεςμία Αποςτολισ τθσ περίλθψθσ και οι Οδθγίεσ φνταξθσ των Posters, είναι οι ίδιεσ με τισ 
Επιςτθμονικζσ Εργαςίεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται πιο πάνω. 

http://www.cysurg.org/2013/index.php/en/7-11-2


 

 
 

16ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ  ΤΝΕΔΡΙΟ  

30 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου 2018, υνεδριακό Κζντρο Φιλοξενία, Λευκωςία  
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ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΟ   
 
Προεγγραφι γίνεται μόνο online ςτθν ιςτοςελίδα https://register.keystone-conferences.com 
μετά τισ 15/10/2018. τθν πιο πάνω ιςτοςελίδα μπορείτε να μπείτε και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του ςυνεδρίου www.cysurg.org.  
 
 
 
 

 
Σελευταία θμερομθνία για προεγγραφζσ:  16/11/2018 

 
Σο Σζλοσ Εγγραφισ περιλαμβάνει: 

 Παρακολοφκθςθ του Επιςτθμονικοφ προγράμματοσ 

 υνεδριακό υλικό 

 Διαλείμματα Καφζ 

 Δεξίωςθ κατά τθν Σελετι Ζναρξθσ 

 
ΟΡΟΙ ΠΛΘΡΩΜΘ  

 

 

 Γιατροί Ειδικεφομενοι Νοςθλευτζσ Φοιτθτζσ 

Σζλοσ Εγγραφισ €80.00 €50.00 €30.00 Δωρεάν 

 

 

Πλθρωμζσ προσ τθν Keystone Conferences & Events μποροφν να γίνουν είτε με ζμβαςμα ι 
κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Keystone Conferences & Events, είτε με πιςτωτικι 
κάρτα. 
 
Παρακαλοφμε όπωσ επιλζξετε ςτθν online φόρμα εγγραφισ τθν μζκοδο πλθρωμισ που προτιμάτε 
και ανάλογα το πρόγραμμα κα προχωριςει είτε με τθν πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ άμεςα, 
είτε κα ςασ προμθκεφςει με το τιμολόγιο για να γίνει θ πλθρωμι ςε τράπεηα. 
 
Ακυρωτικά 
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ δεν γίνεται επιςτροφι χρθμάτων. 
 
1. Κατάκεςθ ι Σραπεηικό ζμβαςμα 

Μαηί με το τιμολόγιο κα λάβετε τον αρικμό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα γίνει θ 
πλθρωμι, θ οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί (να φανεί ςτον λογαριαςμό μασ) εντόσ 5 εργάςιμων 
θμερϊν. 
Εγγραφζσ για τισ οποίεσ θ πλθρωμι δεν ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των 5 θμερϊν, κα ακυρϊνονται 
αυτόματα. 
ασ παρακαλοφμε όπωσ ςυμπεριλάβετε ςτο ζμβαςμα/κατάκεςι ςασ τον αρικμό εγγραφισ ςασ 
ςτο ςυνζδριο και τον αρικμό τιμολογίου που το ςφςτθμα ςασ ζχει εκδϊςει. 

 
θμαντικό  
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επιβεβαίωςθσ τθσ πλθρωμισ ςασ είναι θ απόδειξθ τθσ τραπεηικισ 
ςυναλλαγισ. Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε με Φαξ (+357 2276 8984) ι Email 
(keystone@keystone-conferences.com) τθν απόδειξθ κατάκεςθσ ι εμβάςματοσ μόλισ αυτι 
διεκπεραιωκεί οφτωσ ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ πλθρωμι ςασ και θ εγγραφι ςασ. 

 
2. Πιςτωτικι κάρτα 

Εάν επιλζξετε να πλθρϊςετε με πιςτωτικι κάρτα, το πρόγραμμα κα προχωριςει αυτόματα με 
τθν πλθρωμι online. 

 
θμαντικό: 
Καμία εγγραφι/κράτθςθ δεν κα κεωρείται επιβεβαιωμζνθ πριν τθν πλιρθ πλθρωμι τθσ. 

http://www.cysurg.org/2013/index.php/en/7-11-2
https://register.keystone-conferences.com/
http://www.cysurg.org/
mailto:keystone@keystone-conferences.com


 

 
 

 
 
 
 

Conferences and Events Organisers 
 

No matter what type, size, or duration... 

It's all about Experience and Commitment… 

Efficiency and Flexibility…Planning and Delivering... 

It's all about the Details! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tel:  +357 2276 2683, Fax:  +357 2276 8984 
 

Email: keystone@keystone-conferences.com, Website: www.keystone-conferences.com 
 

Facebook: www.facebook.com/KeystoneConferencesEvents 

mailto:keystone@keystone-conferences.com
http://www.keystone-conferences.com/
http://www.facebook.com/KeystoneConferencesEvents

