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 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Κυπρο - Ελλαδικό υνζδριο Δερματολογίασ & Αφροδιςιολογίασ 2012 &  

Θερινή Ημερίδα τησ ΕΔΑΕ,  

29 Ιουνίου  - 1 Ιουλίου 2012 / Πάφοσ - Κφπροσ - ξενοδοχείο Coral Beach 

Τποβολι Περιλιψεων μζχρι τισ 30 Μαΐου 2012 ςτθ γραμματεία του υνεδρίου ςε θλεκτρονικι 
μορφι (e-mail) ςτθ διεφκυνςθ: tlekaki@tmg.gr 
Δελτία Περίλθψθσ Εργαςιϊν που ζχουν ςταλεί με fax δεν κα γίνονται αποδεκτά. 

 

1. Απαραίτητη προχπόθεςη για την υποβολή περίληψησ αποτελεί η καταβολή εγγραφήσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκ των ςυγγραφζων. 

2. Οι εργαςίεσ που κα υποβλθκοφν δεν πρζπει να ζχουν ανακοινωκεί προθγουμζνωσ ςε άλλο  
ελλθνικό ςυνζδριο ι δθμοςιευκεί ςε τόμο πρακτικϊν ελλθνικοφ ςυνεδρίου. 

3. Εφόςον κατατεκεί θ εργαςία, διορκϊςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. 
4. Οι ςυγγραφείσ παρακαλοφνται να επιβεβαιϊςουν τθλεφωνικά τθν παραλαβι των περιλιψεων 

τουσ ςτο τθλζφωνο 210 6839690. 
5. Οι ςυγγραφείσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν και να αποςτείλουν ςτθν οργανϊτρια εταιρία το 

«υνοδευτικό Ζντυπο Τποβολισ Περίλθψθσ» (που βρίςκεται ςυνθμμζνα ςτο τζλοσ των Οδθγιϊν 
Τποβολισ Περιλιψεων ςτο fax: 2106827409). 

6. Όλεσ οι εργαςίεσ που κα γίνουν δεκτζσ κα παρουςιαςτοφν με τθ μορφι αναρτθμζνθσ 
ανακοίνωςθσ (poster). 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Η διάταξθ τθσ φλθσ κα πρζπει να ακολουκεί τθν εξισ ςειρά: 

1. Σίτλοσ εργαςίασ (κεφαλαία γράμματα). 
2. υγγραφείσ (πεηά γράμματα με υπογραμμιςμζνο το όνομα του παρουςιάηοντοσ). 
3. Σα αρχικά των ονομάτων να προθγοφνται των επωνφμων. 
4. Σο Μζντρο προζλευςθσ του κάκε ςυγγραφζα τθσ εργαςίασ (Κδρυμα, κλινικι κ.λ.π.). ε περίπτωςθ 

περιςςοτζρων του ενόσ κζντρων προζλευςθσ, ο διαχωριςμόσ γίνεται με ανωφερείσ αρικμοφσ 
(εκκζτεσ). Δε κα πρζπει να γίνεται αναφορά του εργαςιακοφ χϊρου των ςυγγραφζων ςτον τίτλο 
τθσ εργαςίασ ι μζςα ςτο κείμενο τθσ περίλθψθσ. 

5. Μείμενο περίλθψθσ. 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 
1. κοπόσ εργαςίασ – Τλικό και μζκοδοσ – Αποτελζςματα – υμπεράςματα. 
2. Σο ςφνολο του κειμζνου (πεηά γράμματα) δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ, με     

χαρακτιρεσ γραμμάτων (FONT) ARIAL, μζγεκοσ 10pt με πλιρθ ςτοίχιςθ και διάςτιχο 1.   
3. υντμιςεισ όρων μποροφν να χρθςιμοποιοφνται, αφοφ γραφοφν ςε παρζνκεςθ μετά τθν πρϊτθ 

αναγραφι του όρου ολογράφωσ ςτο κείμενο. Σα φάρμακα πρζπει να αναφζρονται με τθν 
επίςθμθ και όχι με τθν εμπορικι ονομαςία τουσ. 
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ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

(ςυμπλθρϊνεται από το ςυγγραφζα που κα παρουςιάςει τθν εργαςία) 

Τπεφθυνη Δήλωςη 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι θ εργαςία που υποβάλλω ςτο Κυπρο - Ελλαδικό υνζδριο 

Δερματολογίασ & Αφροδιςιολογίασ 2012 & ςτη Θερινή Ημερίδα τησ ΕΔΑΕ δεν ζχει 

ανακοινωκεί προθγουμζνωσ ςε άλλο ελλθνικό ςυνζδριο ι δθμοςιευκεί ςε τόμο πρακτικϊν 

ελλθνικοφ ςυνεδρίου και ότι όλοι οι ςυνυπογράφοντεσ ςυγγραφείσ είναι ςφμφωνοι με το 

περιεχόμενο τθσ περίλθψθσ και τθν υποβολι τθσ ςτο εν λόγω υνζδριο.  

 

ΟΟΟΞΑΣΕΠΩΟΤΞΟ: ......................................................................................................................... 

ΕΙΔΙΜΟΣΗΣΑ: ...................................................................................................................................... 

Δ/ΟΗ (Οικίασ): ..................................................................Σ.Μ.: ........................................................ 

ΠΟΝΗ: ................................................................................................................................................ 

ΣΗΝΕΦΩΟΟ: ........................................ E-mail: .................................................................................. 

ΜΙΟΗΣΟ: ........................................................ FAX: ..………………………………………………………………......... 

 

      Τπογραφι:........................................................................ 

 

 

ΠΡΟΘΕΞΙΑ ΤΠΟΒΟΝΗ ΠΕΡΙΝΗΨΕΩΟ ΕΡΓΑΙΩΟ: 
30 ΞΑΛΟΤ 2012 

 

 
 


