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Διευθυντής: Καθηγητής Ν.Γ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
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Συνοδευτικό έντυπο υποβολής περιλήψεων εργασιών
(συμπληρώνεται από το συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία)

Υπεύθυνη Δήλωση

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η εργασία που υποβάλλω δεν έχει ανακοινωθεί σε Συνέδριο ή δημοσιευθεί, στο 

σύνολό της ή μερικώς, στον ελληνικό χώρο και ότι όλοι οι συνυπογράφοντες συγγραφείς είναι σύμφω-

νοι με το περιεχόμενο της περίληψης και την υποβολή της στο εν λόγω Συνέδριο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  .................................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ................................................................................................................................................

Δ/ΝΣΗ (Οικίας):  ..............................................................................................................................................

Τ.Κ.:  .......................................................... ΠΟΛΗ:  .........................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ...........................................E-mail:  .........................................................................................

ΚΙΝΗΤΟ:  ......................................................FAX:  .........................................................................................

Υπογραφή:

*  Η εργασία προτιμώ να ανακοινωθεί με τη μορφή (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):

  Προφορικής ανακοίνωσης

  Poster

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι, Αθήνα, τηλ: 2105832396, fax: 2105832397, 2105326416

e-mail: dr_stavrianeas@hotmail.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υποβολή Περιλήψεων μέχρι τις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στη γραμματεία του Συ-

νεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) στη διεύθυνση: ssialma@tmg.gr (υπόψη 
κυρίας Σ. Σιαλμά). Δελτία Περίληψης Εργασιών που έχουν σταλεί με fax δεν θα γί-
νονται αποδεκτά.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η καταβολή εγ-
γραφής τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.
2. Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευ-
θεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.
3. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
4. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή 
των περιλήψεων τους στο 210 6839690.
5. Οι συγγραφείς καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην οργανώ-
τρια εταιρία το «Συνοδευτικό Έντυπο Υποβολής Περίληψης» (που βρίσκεται συνημ-
μένα στο τέλος των Οδηγιών Υποβολής Περιλήψεων στο fax: 2106827409).
6. Η οριστική ένταξη σε θεματική ενότητα θα αποφασιστεί από την Οργανωτική Επι-
τροπή με βάση τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.
7. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει ποιες από τις εργασίες θα παρουσια-
στούν ως προφορικές και ποιες ως αναρτημένες ανακοινώσεις λαμβάνοντας υπό-
ψη τόσο την επιθυμία των συγγραφέων όσο και την οργανωτική δομή του Συνε-
δρίου. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική 
ποιότητα των εργασιών.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Η διάταξη της ύλης θα πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά:

1. Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
2. Συγγραφείς (πεζά γράμματα με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζο-
ντος).
3. Τα αρχικά των ονομάτων να προηγούνται των επωνύμων.
4. Το Κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα της εργασίας (Ίδρυμα, κλινική κ.λπ.). 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνε-
ται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες). Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργα-
σιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της 
περίληψης.
5. Κείμενο περίληψης

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. Σκοπός εργασίας – Υλικό και μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.
2. Το σύνολο του κειμένου (πεζά γράμματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέ-
ξεις, με χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL GREEK ή ARIAL, μέγεθος 10pt με 
πλήρη στοίχιση και διάστιχο 1.
3. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση 
μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει 
να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
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