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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οι περιλήψεις θα αναπαραχθούν όπως θα αποσταλούν από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς άλλη 

διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες σύνταξης: 

 

• Το κείμενο της περίληψης να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Tahoma και 

μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.  

 

• Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε έντονη γραφή.  

 

• Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους 

χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια 

επώνυμο (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος). 

 

• Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 

αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στον φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα, 

π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2, Κώστας Παπαδόπουλος1  

1. Ιατρός, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»  

2. Ιατρός, Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

 

• Ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστημονικό κέντρο και την περίληψη θα πρέπει να 

παρεμβάλλεται κενό διάστημα. 

 

• Να μη χωρίζονται οι λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωρούν. Παρακαλείστε να τις γράφετε 

ολόκληρες στην επόμενη γραμμή. 

 

• Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής: 

o Εισαγωγή 

o Σκοπός 

o Μέθοδος 

o Συμπεράσματα  

 

Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη 

γραφή (bold). 

 

 

Οι διαστάσεις των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα είναι: 

1 μ. (ύψος) x 0,80 εκ. (πλάτος) 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

m.michali@events.gr, σε αρχείο word.doc έκδοσης 2000 ή νεότερο το οποίο θα περιλαμβάνει 

τον τίτλο, τους συγγραφείς, τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης. 

 

Παρακαλούμε στο e-mail σας να υπάρχει η ένδειξη «Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και 

Στοχευμένης Θεραπείας». 

 

Περιλήψεις εργασιών οι οποίες αποστέλλονται με φαξ ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί 

τους ως άνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. 

 

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. 

 

 

Νέα προθεσμία υποβολής εργασιών: 12 Οκτωβρίου 2018 
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