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Υποβολή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών

Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων εργασιών

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster). Η προθεσμία 
Υποβολής Περιλήψεων είναι η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Η κρίση των περιλήψεων των 
εργασιών γίνεται από την επιτροπή κρίσης εργασιών. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης 
των περιλήψεων των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και 
οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας 
Προφορικής Ανακοίνωσης σε Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster).

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο 
έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω 
οδηγίες:

• H	περίληψη	δεν	μπορεί	να	υπερβαίνει	τις	250	λέξεις

• Ο	τίτλος	της	εργασίας	θα	πρέπει	να	είναι	γραμμένος	με	κεφαλαία	γράμματα

• Τα	ονόματα	των	συγγραφέων	θα	πρέπει	να	είναι	στην	ονομαστική	με	πεζά	γράμματα,	πρώτα
να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που
θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Καρρά Μαρία

• Κάτω	από	τα	ονόματα	των	συγγραφέων,	θα	πρέπει	να	υπάρχει	το	κέντρο	προέλευσης	του
κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το
κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα

• Η	περίληψη	της	εργασίας	θα	πρέπει	να	είναι	δομημένη	ως	εξής:	Εισαγωγή,	Σκοπός,	Υλικό,
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

• Στο	 τέλος	 της	 εργασίας	 θα	 πρέπει	 να	 αναφέρεται	 ο	 επιθυμητός	 τρόπος	 παρουσίασης
Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης (e-poster), το όνομα και τα στοιχεία του
συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο
κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

Οδηγίες υποβολής περιλήψεων εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου: vkevga@free-spirit.gr
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Χρήσιμες Πληροφορίες

• Κάθε	περίληψη	εργασίας	θα	πρέπει	να	συνοδεύεται	υποχρεωτικά	από	μία	εγγραφή	μέλους
της συγγραφικής ομάδας

• Περιλήψεις	εργασιών	που	υποβάλλονται	μετά	τη	λήξη	της	προθεσμίας	υποβολής,	δε θα
γίνονται δεκτές

• Αλλαγές	-	διορθώσεις	στις	εργασίες	δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη
Γραμματεία του Συνεδρίου

• Εντός	πέντε	ημερών	από	την	παραλαβή	της	περίληψης	της	εργασίας,	θα	αποσταλεί
επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr)

• Εφόσον	η	εργασία	σας	εγκριθεί	να	παρουσιαστεί	ως	Αναρτημένη	Ανακοίνωση	(e-poster),
θα πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:

1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση
των διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες)

2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape)




