Eπιτροπές
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Ντινόπουλος Αργύριος

Γραμματέας:

Βάρτζελης Γεώργιος

Μέλος:

Pons Roser

Αντιπρόεδρος: Παύλου Ευάγγελος
Ταμίας:

Γκίκα Άρτεμις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Αντιπρόεδροι:
Μέλη:

Ντινόπουλος Αργύριος

Κατσαρού-Πεκτασίδη Ευσταθία
Γκίκα Άρτεμις
Pons Roser
Βαργιάμη Ευθυμία
Βάρτζελης Γεώργιος
Βοργιά Πελαγία
Βούδρης Κωνσταντίνος
Γιουρούκος Σωτήριος
Ευαγγελίου Αθανάσιος
Ζαφειρίου Δημήτριος
Θεοδώρου Βιργινία
Κοβάνης Αθανάσιος
Κότσαλης Χαράλαμπος
Μαστρογιάννη Σωτηρία
Νιωτάκης Γεώργιος
Παπαβασιλείου Αντιγόνη
Παρασκευουλάκος Ευάγγελος
Παυλίδου Ευτέρπη
Παύλου Ευάγγελος
Σγουρομάλλη Ιωάννα
Σκιαδάς Κωνσταντίνος
Σκουτέλη Ελένη
Τζούφη Μερόπη

Οδηγίες για τη συγγραφή
των περιλήψεων

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το
πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να
ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο σε
πρόγραμμα Microsoft Word έκδοση 2010 ή παλαιότερο, σε μονό διάστημα,
χρησιμοποιώντας την ελληνική γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος 10.
• Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.
Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
• Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης.
• Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και
υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα αρχικά
των μικρών ονομάτων να προηγούνται των επωνύμων. Τα ονόματα να είναι
γραμμένα στην ονομαστική.
• Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους
απασχολούνται οι συγγραφείς. Τα γράμματα να είναι πλάγια
• Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει
να παρατίθεται με τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, ο σκοπός, τα αποτελέσματα
και τα συμπεράσματα.
• Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου.
• Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε. Γράψτε τις ολόκληρες
στην επόμενη γραμμή.
• Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις
γραμματοσειρές.
• Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο «tab»
και όχι συνεχόμενα κενά με την μπάρα.
• Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων θα είναι 1 μ.(ύψος) Χ 0,80 εκ.
(πλάτος)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

• Σε συνημμένο word αρχείο, η εργασία πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
d.genimata@events.gr με την ένδειξη: «16o Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο».
• Περιλήψεις εργασιών που έχουν σταλεί με φαξ δε θα γίνονται αποδεκτές.
• Oι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι περιλήψεις τους επιθυμούν να είναι
προφορικές ή αναρτημένες. Θα γίνει επιλογή των καλύτερων προφορικών εργασιών
που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας.
• Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του
Συνεδρίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

• Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου.
• Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της
εργασίας.
• Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλεται μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν γίνεται αποδεκτή.

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 22 Νοεμβρίου 2016

Γενικές Πληροφορίες
Οργάνωση

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Τόπος Διεξαγωγής

Αίγλη Ζαππείου Κήπος Ζαππείου
Αθήνα 105 57
T. 21 0336 9300
www.aeglizappiou.gr

Χρόνος Διεξαγωγής

09 & 10 Δεκεμβρίου 2016

Parking

Διατίθεται δωρεάν parking στο χώρο της Αίγλης Ζαππείου

Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής

Ειδικευμένοι ιατροί-Φαρμακοποιοί
Λοιποί Επιστήμονες Υγείας
Ειδικευόμενοι ιατροί
Τεχνολόγοι-Νοσηλευτικό προσωπικό
Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές

30€
30€
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων & είσοδο στον εκθεσιακό
χώρο
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό συμμετοχής
* Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η επίδειξη της φοιτητικής
τους ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των
εργασιών του Συνεδρίου.

Πιστοποίηση Παρακολούθησης

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του
χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε
όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα
χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.
Γραμματεία Συνεδρίου

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

