ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Εισήγηση στο συνέδριο μπορούν να υποβάλουν μόνο μέλη της Ε.Ο.Δ..
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει προφορικές
ανακοινώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ανακοινώσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά
την περίληψη της παρουσίασης τους το αργότερο έως και τις 20 Μάϊου 2017.
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω της
Ηλεκτρονικής φόρμας Υποβολής Περιλήψεων.
Σημείωση : Περιλήψεις που θα υποβληθούν μέσω φαξ ή ηλεκτρονικά χωρίς τη χρήση
της Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Περιλήψεων ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες
προετοιμασίας και υποβολής, προκειμένου να γίνει «ορθή υποβολή» της περίληψης.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 20 Μάϊου 2017.
Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: 25 Μαΐου 2017.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλετε περίληψη διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια
επιλέξτε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Η περίληψη υποβάλλεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
• H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων συμπληρώνεται από τον
συγγραφέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σχετική επικοινωνία.
• Μέγεθος: Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12 και διάστιχο 1,15.
• Δομή: Η περίληψη πρέπει να αποτελείται από:
 Εισαγωγή / Σκοπό
 Υλικό/Μέθοδο
 Αποτελέσματα
 Συμπεράσματα

• Η τελική μορφοποίηση δεν θα περιλαμβάνει διαχωρισμό παραγράφων.
• Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να εμφανίζεται με κεφαλαίους
χαρακτήρες. Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες, πέραν των επιστημονικά
χρησιμοποιούμενων. Ο τίτλος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25 λέξεις.
• Παράρτημα Προέλευσης: Στο πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν τα
στοιχεία του παραρτήματος προέλευσης όλων των συγγραφέων.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για την αντιστοιχία του
κάθε συγγραφέα με το παράρτημα προέλευσής του. Κάθε παράρτημα
προέλευσης θα καταχωρίζεται μόνο μία φορά (δεν πρέπει να
επαναλαμβάνεται για κάθε συγγραφέα).
• Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να αναγράφονται με
πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, το αρχικό γράμμα του ονόματος και ολόκληρο
το επίθετο. (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος).

ΥΠΟΒΟΛΗ
Προτού υποβάλετε ηλεκτρονικά την περίληψη, παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν λάθη
ή παραλείψεις. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή, θα δημοσιευθεί ακριβώς όπως έχει
υποβληθεί. Μετά την υποβολή της, στην περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης
ή αφαίρεσης, η παρέμβαση είναι δυνατή στη Γραμματεία οργανωτικής επιτροπής έως
την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων.
Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης.
Αποφύγετε την εκ νέου υποβολή σε αντικατάσταση προηγούμενης, χωρίς να
ενημερώσετε πρώτα τη Γραμματεία οργανωτικής επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από
την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή έπειτα από αξιολόγηση. Για την επιλογή του
τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα ληφθούν υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων
αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα της απόρριψης μιας εργασίας εφόσον δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Αμέσως μετά την υποβολή της περίληψή σας θα λάβετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που καταχωρίστηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα, αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα
επιβεβαιώνει την ορθή υποβολή της.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα, πρέπει να υποβάλετε εκ νέου
την περίληψή σας, καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και

καταγραφή της στη βάση δεδομένων, ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία
οργανωτικής επιτροπής προς διευθέτηση του ζητήματος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους, καθώς και
σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της, στις 25 Μαΐου 2017 με απαντητική
επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρίστηκε στην Ηλεκτρονική
Φόρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνουν
αποδεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
2. Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση
σχετικά με την περίληψή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία
οργανωτικής επιτροπής στο e-mail : eod@hrtkozanis.gr.

