
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
5ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΦΥ 
 

 
• Καταληκτική ημερομηνία η 15 Φεβρουαρίου 2023 

• Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Δεν είναι δεκτή η 

υποβολή περιλήψεων που δημοσιεύθηκαν ή παρουσιάστηκαν σε διεθνή 

επιστημονική συνάντηση. 

• Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η εγγραφή στο συνέδριο, 

τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων (όχι πάντα του ιδίου σε περισσότερες των 

δυο περιλήψεων, εκτός αν είναι ο μοναδικός συγγραφέας) 

• Παρουσιαστής/τρια προφορικής παρουσίασης (oral presentation) ή αφίσας 

(poster), μπορεί να είναι μόνο, ένας εκ των συγγραφέων της περίληψης (και όχι 

3ο άτομο ως αναπληρωτής αυτών) 

• Παρουσιαστής/ές στο Εργαστήριο (Workshop) μπορεί να είναι μόνο, ένας ή και 

περισσότεροι εκ των συγγραφέων της περίληψης (και όχι 3ο άτομο ως 

αναπληρωτής αυτών) 

• Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 5 (πέντε) εργασίες αν και μπορεί 

να είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερες από πέντε.  

• Παρακαλείσθε να δηλώσετε την κατάλληλη θεματική ενότητα του συνεδρίου 

στην οποία ανήκει η περίληψη (Εκπαίδευση – Έρευνα - Εξασφάλιση ποιότητας – 

Ηθική - Κλινική Διαχείριση) 

• Η οριστική ένταξη σε θεματική ενότητα αποφασίζεται από την Οργανωτική 

Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του 

Συνεδρίου. 

• Ως γραμμματοσειρά συγγραφής των περιλήψεων ορίζεται η Times New 

Roman, μέγεθος:12, μαύρο χρώμα. 

• Οι περιλήψεις πρέπει να είναι στα Ελληνικά 



 

 

• Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για την αντιστοιχία του κάθε 

συγγραφέα με το κέντρο προέλευσής του. 

• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς 

χαρακτήρες, ολόκληρο το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματος (π.χ. Κ. 

Παπαδόπουλος, Ν. Πετρίδη) 

• Παρακαλούμε συμπληρώστε με πεζούς χαρακτήρες τα πεδία των 

κέντρων προέλευσης των συγγραφέων, το Τμήμα, Ίδρυμα / Νοσοκομείο, Πόλη, 

Χώρα 

• Συμπληρώστε σωστά το/α όνομα/τα του συγγραφέα/ων και τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν 

για περαιτέρω αλληλογραφία με τον/τους συγγραφέα/εις. 

• Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να υποβληθεί με κεφαλαία γράμματα, και δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 20 λέξεις. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε 

συντομογραφίες. 

• Η περίληψη για προφορική παρουσίαση (oral presentation), παρουσίαση αφίσας 

(poster) και εργαστήριο (workshop) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις 

(συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων, του 

ονόματος του κέντρου προέλευσης και των στοιχείων του υπεύθυνου 

επικοινωνίας). Πίνακες και εικόνες δεν γίνονται αποδεκτές ως μέρος της 

περίληψης. 

• Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους 

(μονό διάστιχο) ως : Τίτλος (ως άνωθεν) – Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος – 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

• Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο 

η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. 

Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα 

των εργασιών, και η τελική απόφαση της μορφής παρουσίασης λαμβάνεται από 

την επιτροπή κρίσεων των περιλήψεων. 



 

 

• Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική 

υπεύθυνη δήλωση αποκάλυψης συμφερόντων. 

• Σύμφωνα με την εγκύκλιο 21279/31-5-2001 του ΕΟΦ, η αποδοχή ανακοινώσεων 

κλινικών δοκιμών προϋποθέτει την αναγραφή του αριθμού αδείας εγκρίσεως του 

ΕΟΦ. 

• Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε 

ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με 

ευθύνη των συγγραφέων τους, καθώς και να αφαιρεί αυτές από τη διαδικασία 

της βράβευσης. 

 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

 

• Προφορική παρουσίαση - oral presentation 
 

 Κάθε Προφορική παρουσίαση θα διαρκεί 15 λεπτά:  

 - 10 λεπτά για παρουσίαση διαφανειών και  

 - 5 λεπτά για ερωτήσεις κοινού και συντονιστή 

 Ο κάθε παρουσιαστής υποχρεούται να υποβάλει διαφάνειες της κάθε 

 παρουσίασής του σε μορφή ηλεκτρονικής προβολής τύπου power point 

 presentation, 30 λεπτά πριν από τη συνεδρία της παρουσίασης. 

 

 

• Αναρτημένη ανακοίνωση – Ε-poster presentation*                                                                                          
 - 10 λεπτά για παρουσίαση 

 - 5 λεπτά για ερωτήσεις κοινού και επιτροπής 

 Αποτελεί μια γραφική παρουσίαση της έρευνας του/ων συγγραφέα/έων 

 

 

 



 

 

• Εργαστήριο – Workshop 

 

 - 1  έως 11/2  ώρα διάρκεια 

 - Η δομή αποφασίζεται από τους συγγραφείς (παρουσιάσεις, συζητήσεις σε 

 μικρές ομάδες, καταιγισμός ιδεών, κλπ) 

 - Αποτελεί μια δομημένη συμμετοχική διαδικασία εργασίας των παρευρισκομένων 

 πάνω σε ένα ενδιαφέρον κλινικό ή μη ζήτημα  με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 

 και εμπειριών και με απώτερο σκοπό την βελτίωση μέσα από τη συμμετοχή, της 

 καθημερινής κλινικής πρακτικής. 

 

* ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (e-POSTERS) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα e-posters παρέχουν εξαιρετική ευελιξία και ευκολία σχεδιασμού. Καθώς η 

παρουσίασή τους γίνεται σε οθόνες και όχι μέσω προτζέκτορ, η προετοιμασία 

τους διαφέρει από μία παρουσίαση εντός της αίθουσας. Για αυτόν τον λόγο, 

φροντίστε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του νέου συστήματος 

και αποφύγετε είτε σελίδες με υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες είτε σελίδες 

απλοϊκές με ελάχιστες πληροφορίες.  

ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

Τα e-posters προβάλλονται σε οθόνες με full HD με αναλογία 16:9 widescreen. 

Η ελάχιστη διαγώνιος των οθονών είναι 42’’ (ενδέχεται να είναι 47’’ ή 50’’), και 

αυτό μας δίνει την δυνατότητα για προβολή παρουσιάσεων σε πλαίσια έως 

50*100 εκατοστών, κατά αναλογία με την έντυπη μορφή. Η παρουσίαση 

πρέπει να είναι σε μορφή powerpoint και όχι σε pdf, ώστε να μπορεί να γίνει 

επεξεργασία του αρχείου αν χρειαστεί για την καλύτερη προβολή του. Ο 

προσανατολισμός των σελίδων, πρέπει να είναι οριζόντιος. Το βέλτιστο 



 

 

μέγεθος για την παρουσίαση του e-poster, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 

είναι: Πλάτος 90cm, Ύψος 50cm.  

Γνωρίζοντας ότι μπορεί να έχετε ήδη σχεδιάσει το e-poster σας σε άλλες 

διαστάσεις, σημειώνουμε το εξής: Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές. Eάν έχετε 

σχεδιάσει το e-poster σας σε διαστάσεις που πλησιάζουν τα μεγέθη αυτά, τα 

γράμματα και τα σχέδιά σας θα είναι ευκρινή. Σε άλλη περίπτωση, οι τεχνικοί 

μας θα κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να βελτιστοποιηθεί η ευκρίνεια 

της εισήγησής σας. Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται από το PowerPoint είναι οι 

εξής: Στην καρτέλα Σχεδίαση (Design), στην πρώτη επιλογή Διαμόρφωση 

σελίδας (Σχεδίαση / Διάταξη σελίδας / Διαμόρφωση σελίδας), αλλάξτε τις 

ιδιότητες ως εξής:  

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ  

Τίτλος Διαφάνειας:  

Οποιοδήποτε μέγεθος γραμματοσειράς μεγαλύτερο του 42, είναι αρκετό για 

την ευκρινή απόδοση του τίτλου. Το προτεινόμενο μέγεθος είναι 60.  

Κυρίως Κείμενο:  

Προτείνεται μέγεθος γραμματοσειράς 32, για εύκολη ανάγνωση του κειμένου. 

Τα μεγέθη από 32 έως 36 είναι ιδανικά για το κυρίως σώμα της παρουσίασης.  

 

 



 

 

 

Κείμενο σε πίνακες ή διαγράμματα:  

Εδώ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές ίδιου μεγέθους με του 

κυρίως κειμένου.  

Σχόλια, παρατηρήσεις & βιβλιογραφία:  

Για τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σε εικόνες, πίνακες ή άλλα, καθώς και για τις 

βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται γραμματοσειρά μεγέθους 23 έως 26. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η προθεσμία υποβολής λήγει στην 15 Φεβρουαρίου 2023. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του ηλεκτρονικού Poster στο Συνέδριο 


