
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Γενικά 
 

 Η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω έως τις 20/08/2017 ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο e-mail: v.boukouvala@events.gr  με την ένδειξη: «5ο Συμπόσιο 
Νοσηλευτικής Ογκολογίας» και στη συνέχεια θα λαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης 
λήψης της εργασίας σας. Περιλήψεις εργασιών που έχουν σταλεί με φαξ δεν θα 
γίνονται αποδεκτές. 

 Περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνουν 
αποδεκτές. 

 Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των 
συγγραφέων στο Συμπόσιο. 

 Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης έως και 2 εργασιών, ενώ μπορεί να 
συμμετέχει σε περισσότερες. 

 Στις Ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν να είναι μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ στις 
Ερευνητικές Εργασίες έως οκτώ (8) άτομα. 

 Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες ή ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις  
Οδηγίες προετοιμασίας θα αποσταλούν μαζί με το γράμμα έγκρισης της εργασίας.  

 Oι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι περιλήψεις τους επιθυμούν να είναι 
προφορικές ή αναρτημένες. 

 Επιλέξτε τη θεματική ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία σας. 
 Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα γίνει από την 

Επιστημονική Επιτροπή. 
 Περιλήψεις χωρίς επαρκή στοιχεία ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα 

συζητηθούν» ή «θα ανακοινωθούν» δεν θα γίνουν αποδεκτές.  
 Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στο e-mail 

που έχουν δηλώσει. 
 
 

Οδηγίες για την προετοιμασία του αρχείου word  
 
 Προτείνεται η χρήση της γραμματοσειράς Tahoma με μέγεθος χαρακτήρων 10cpi, ενώ 

το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα. 
 Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - έντονα (bold). 
 Tα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική και να αναφέρεται πρώτα το 

επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως με πεζά γράμματα - έντονα (bold). 
 Επιπλέον, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα 

πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (underlined). 
 Η ιδιότητα-θέση, το επιστημονικό κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα καθώς και 

η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται (χωρίς να αναγράφεται διεύθυνση, αριθμός κ.λ.π.), 
ακριβώς κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων και να είναι με πεζά γράμματα - 
πλάγια (italics) 

 Ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστημονικό κέντρο και την περίληψη θα πρέπει να 
παρεμβάλλεται κενό διάστημα. 
Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις. 

 Στο κείμενο να μην γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων. 
 Η περίληψη να έχει την παρακάτω δομή: (Οι τίτλοι που αναφέρονται θα πρέπει να 

αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold)). 
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Για Ερευνητικές Εργασίες 
Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 
 
Για Ανασκοπήσεις 
Εισαγωγή - Σκοπός - Μέθοδος Ανασκόπησης - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 
 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 
 
Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας. 

Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής, δεν γίνεται αποδεκτή.  

Η Επιστημονική Επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες προφορικές εργασίες που θα 

παρουσιασθούν στο πλαίσιο στρογγυλών τραπεζιών. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι 

την 15η Σεπτεμβρίου 2017 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και με ποιο τρόπο θα 

πραγματοποιηθεί η παρουσίαση. 

 
  
 

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 20 Αυγούστου 2017 


