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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 31 

Μαρτίου 2019 μέσω e-mail στο m.michali@events.gr. Οι εργασίες θα 

παρουσιαστούν ως Ελεύθερες ή ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις. 

 

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι περιλήψεις τους επιθυμούν να είναι 

προφορικές ή αναρτημένες. 

 

Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 

➢ Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και να είναι 

όσο το δυνατόν πιο βραχύς. 

 

➢ Τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η 

εργασία αναγράφονται στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Στα ονόματα 

των συγγραφέων σημειώνεται πρώτα το αρχικό του πρώτου ονόματος και 

στη συνέχεια το επώνυμο. 
π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, Μ. Παπαδοπούλου2, Κ. Παπαδόπουλος1 
1 Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»  
2 Ακτινολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων  

 

➢ Το κυρίως κείμενο της σελίδας της περίληψης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 250 

λέξεις. 

 

➢ Η περίληψη (έως 250 λέξεις) συνίσταται να είναι δομημένη ως εξής: 

o Σκοπός 

o Υλικό και Μέθοδοι 

o Αποτελέσματα 

o Συμπεράσματα 

 

➢ Υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του 

οποίου αναφέρονται στο e-mail αποστολής της περίληψης. 

 

➢ Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα 

πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (underlined). 

 

➢ Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων συνιστάται όπως 

ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσης καθώς και το σώμα της 

περίληψης να έχουν δημιουργηθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο Word. 

 

➢ Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Times New Roman (μέγεθος 12) σε μονό 

διάστημα. 
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Μετά την υποβολή της εργασίας διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές. Εργασία που δεν 

πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. 

 

Θα πρέπει να αποστέλλονται πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) του 

υπεύθυνου για την εργασία συγγραφέα, στον οποίο και θα σταλεί η απάντηση για 

την αποδοχή ή μη της εργασίας, έως 10 Απριλίου 2019. 

Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (ETS Events). 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 5 Απριλίου 2019 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: εγγραφή όλων των συγγραφέων 

της κάθε εργασίας στο Συνέδριο. 
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