
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.
Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 250 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Arial Greek, • 
μέγεθος 10.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:• 
Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.1. 
Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε με πεζά γράμματα το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το 2. 
αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι 3. 
συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου: Εισαγωγή, 
Σκοπός, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.

Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.• 

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.• 

Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή απαιτείται εγγραφή (δικαίωμα συμμετοχής) των • 
συγγραφέων. 

Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. • 
Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συμμετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας 
δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήψη 
της επιστολής μη αποδοχής της εργασίας του.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που • 
υποβάλλονται.

Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (προφορική ανακοίνωση ή e-poster ή video). Σε κάθε περίπτωση, • 
η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

Εργασία η οποία δεν θα παρουσιασθεί ή αναρτηθεί, όπως προβλέπει το πρόγραμμα, θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε • 
στο συνέδριο.

Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: • info@globalevents.gr με την ένδειξη 
«29ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ». 
Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της εργασίας, δεν λάβετε γραπτή ενημέρωση, 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας μέχρι την • 
1η Μαρτίου 2014. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία 
στα τηλ.: 2310 247743, 2310 247734.

Βράβευση εργασιών
Στην εναρκτήρια τελετή θα βραβευθούν οι καλύτερες εργασίες. Το πλήρες κείμενο των εργασιών που θα υποβληθούν για 
βράβευση θα πρέπει να σταλεί στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, σε ηλεκτρονική μορφή και σε τέσσερα αντίγραφα από τα 
οποία τα 3 χωρίς την προέλευση και τα ονόματα των συγγραφέων το αργότερο έως 3 Μαρτίου 2014.


