
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 

Α. Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων 
 
 

1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις– με προτεινόμενη γραμματοσειρά 
Calibri και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi  και να έχει πλήρη στοίχιση. 

2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες. 
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην 

ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα 
ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο. 

4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να 
αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), τα ονόματα των συγγραφέων, να 
συμπληρωθούν με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε 
συγγραφέα, καθώς και η πόλη. 
Π.χ.: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος¹, Αικατερίνη Μαρκοπούλου², Ιωάννης Σπύρου¹ 
¹Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
²Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

6. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο 
της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης. 

7. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο 
των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης. 

8. Η περίληψη πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής υπο-ενότητες: 
• Εισαγωγή 
• Σκοπός 
• Υλικό-Μέθοδος 
• Αποτελέσματα 
• Συμπεράσματα 

Στην περίπτωση παρουσίασης περιστατικού (case report), η περίληψη θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τις εξής υπο-ενότητες: 

• Εισαγωγή  

• Σκοπός 

• Παρουσίαση περιστατικού 

• Συμπεράσματα 
 
Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες 
και έντονη γραφή (bold). 

11. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα 
γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται 
γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Β. Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων 
Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την 1 Απριλίου 
2023 ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διημερίδας. Για την υποβολή 
της περίληψής σας, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής περίληψης και 
επισυνάψτε το αρχείο της περίληψης σε μορφή Microsoft Word (άλλες μορφές 
αρχείων όπως pdf κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές). 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
Ο τρόπος παρουσίασης είναι αποκλειστικά ο ακόλουθος: 

1. Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster) (χρονική διάρκεια παρουσίασης 3 λεπτά) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (1 Απριλίου 
2023), δε θα γίνονται αποδεκτές. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης εργασίας αποτελεί η 
εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του 
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία).  

4. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2023. 
 

https://ped-congress.gr/ilektroniki-ypovoli-perilipsis/

