
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το  περιεχόμενο  των  εργασιών  που  θα  υποβληθούν,  θα  πρέπει  να  σχετίζεται  με
την Θεματολογία του συνεδρίου.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις παρακάτω οδηγίες συγγραφής της περίληψης.

 Η δομή της περίληψης θα πρέπει να περιλαμβάνει, τις παρακάτω παραγράφους
(με bold γράμματα): Εισαγωγή  /  Σκοπός  /  Μέθοδος  /  Αποτελέσματα  /
Συμπεράσματα / Λέξεις κλειδιά 

 Το  αρχείο  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  να  είναι Word και  να  έχει έκταση  μιας
σελίδας Α4.

 Το κείμενο της περίληψης (χωρίς τον τίτλο και τους συγγραφείς) δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει  τις     350  λέξεις  .  Δεν  υπάρχει  περιορισμός  για  την  γραμματοσειρά,  το
μέγεθος γραμμάτων, τα περιθώρια και την στοίχιση του κειμένου.

 Στην περίληψη δεν θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.

 Ο  τίτλος  της  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  γραμμένος  με Πεζοκεφαλαίους
χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold)

Κάτω από τον τίτλο θα υπάρχουν τα ονόματα των συγγραφέων, ως εξής:
 Ολογράφως, με πρώτο το Επίθετο και μετά το Όνομα
 Με πεζοκεφαλαία (χωρίς έντονη γραφή–bold)
 Με εκθέτη,  δεξιά από κάθε όνομα, που θα αντιστοιχεί  στην ιδιότητα,  τον φορέα

προέλευσης και την πόλη κάθε συγγραφέα
 Κάτω από τα ονόματα,  θα υπάρχουν οι αριθμοί των εκθετών, με τις αντίστοιχες

πληροφορίες
 Υπογραμμισμένο (Underlined) θα πρέπει να είναι το όνομα του συγγραφέα που θα

παρουσιάσει την εργασία

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί μια εργασία, σε
περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες.

Η τελική ταξινόμηση    των εργασιών σε θεματική ενότητα (προφορικές ή
posters), καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή.

Όσον  αφορά  τις  Αναρτημένες  Ανακοινώσεις  η  διάσταση  πρέπει  να  είναι
1.00χ80 εκ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε 
καθημερινά στο τηλέφωνο 2467350684.

https://www.inepycongress.gr/thematologia


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 Η δυνατότητα υποβολής περιλήψεων ξεκινάει την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και
ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.

 Η  υποβολή  μπορεί  να  γίνει   μόνο  ηλεκτρονικά  στο   email :
dimerida@kastoriahospital.gr

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές περιλήψεις.

 Ο κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως 2 εργασίες ως κύριος συγγραφέας και
μπορεί  να  συμμετέχει,  συνολικά,  σε  έως  4  εργασίες.  Στην  ανασκόπηση  δεν
μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς, ενώ στην ερευνητική εργασία
πάνω από 6.

 Μετά την υποβολή της περίληψης, δεν θα γίνονται δεκτές διορθώσεις.

 Υποβάλλοντας  την  περίληψη  της  εργασίας  σας  θα  παραλάβετε  email
επιβεβαίωσης  της  υποβολής.
Εάν δεν παραλάβετε  σχετικό email  μέχρι  5   εργάσιμες  ημέρες  μετά,
παρακαλούμε  να  επικοινωνήσετε  στο   τηλέφωνο  2467350684  ή  στο
email dimerida@kastoriahospital.gr  ,  δηλώνοντας  το  Oνοματεπώνυμό
σας και τον τίτλο της εργασίας σας .

Η ενημέρωση των συγγραφέων για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της εργασίας και του 
τρόπου παρουσίασής της (προφορική ή poster) θα γίνει στο email του συγγραφέα που 
έκανε την υποβολή, έως τις 15/02/2019.
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