Από τον Καποδίστρια έως σήµερα
µε το βλέµµα στο µέλλον:

200 χρόνια µέριµνα για το παιδί
Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Κέντρο Έρευνας - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ Τρίκαλα

Γενικές Πληροφορίες
Οδηγίες σύνταξης & υποβολής περιλήψεων
Η Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για
Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Όλες οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Ημερίδας, Free Spirit, στη διεύθυνση:
NChatzoglou@free-spirit.gr
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή
της Ημερίδας. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή κρίσης εργασιών, θα
παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις . Για
την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά
και οι οργανωτικές ανάγκες της Ημερίδας. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας Προφορικής
Ανακοίνωσης σε Αναρτημένη.

Πρότυπο Σύνταξης Περίληψης Εργασίας
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο, χωρίς άλλη
διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθεί πιστά το παρακάτω πρότυπο:
ΤΙΤΛΟΣ (Arial, μέγεθος 11, bold, κεφαλαία)
Συγγραφείς και Κέντρο ή Ίδρυμα εργασίας (το ανώτερο μέχρι έξι, στην ονομαστική, με πεζά στοιχεία, στην ίδια
γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων. Μετά το επίθετο ακολουθεί μόνον το αρχικό γράμμα του ονόματος,
Arial, μέγεθος 12). Πχ: Παπαδόπουλος Χ.1,
Παιδίατρος, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

1

Κείμενο περίληψης, μέχρι 250 λέξεις (Arial, μέγεθος 11, πλήρης στοίχιση, όχι πίνακες ή λίστες).
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
Σκοπός:
Υλικό και Μέθοδοι:
Αποτελέσματα:
Συμπεράσματα:
Βιβλιογραφία
1. Μέχρι τρεις βιβλιογραφικές αναφορές (Arial, μέγεθος 11, αριθμημένη λίστα)
2. Τρόπος εμφάνισης: Ονόματα συγγραφέων (τρεις πρώτοι). Τίτλος εργασίας. Περιοδικό. Έτος δημοσίευσης.
Τόμος. Πρώτη και τελευταία σελίδα του άρθρου
3. Πχ: Bruni L, Diaz M, Barrionuevo-Rosas L, et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination
coverage by region and income level: a pooled analysis. Lancet Glob Health 2016; 4: e453–63.
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Ελληνική Εταιρία
Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής της Υγείας

Γενικές Πληροφορίες
Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται:
- ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση)
- το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα - υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής
της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής
βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ημερίδας (Εταιρία Free Spirit,
τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr).
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο
αλληλογραφίας το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ημερίδας.
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
• Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για καθέναν από τους συγγραφείς, οι οποίοι συνιστάται να μη υπερβαίνουν
τους έξι (πχ μπορεί να είναι περισσότεροι σε εργασία που αφορά μελέτη κοορτής). Επιπλέον συμβάλλοντες,
μπορούν να αναφερθούν στο τμήμα «Ευχαριστίες».
• Τα θέματα των εργασιών δεν είναι απαραίτητο να εντάσσονται στο κεντρικό θέμα της Ημερίδας. Θα υπάρχει
δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών, προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, σε ιδιαίτερες συνεδρίες.
• Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στη γραμματεία του
Συνεδρίου, στη διεύθυνση: NChatzoglou@free-spirit.gr
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