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ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου 
Παιδιάτρων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική 
Ανακοίνωση. Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 24η Αυγούστου 2020. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι περιλήψεις των εργασιών αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου 
(LParissi@free-spirit.gr) και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Υπεύθυνος επικοινωνίας 
• Email 
• Κινητό Τηλέφωνο 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
• Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 200 λέξεις, σε 
γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε 
πλήρη στοίχιση (justified) 
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το 
δυνατόν πιο σύντομος 
• Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το 
επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την 
εργασία να είναι υπογραμμισμένο 
• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης 
(Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην 
οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο 
διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος 
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, 
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα 
• Οι εργασίες θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παραπάνω 
οδηγίες σύνταξης. 
 

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ 
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές 
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα 
γίνονται δεκτές 
• Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί 
επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής 
της σχετικής επιβεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του 
Συνεδρίου (τηλ.: 210 6048260, LParissi@free-spirit.gr) 
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή ενός 
τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία 
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