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Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
• Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial,  τo μέγεθος της γραμματοσειράς να 
είναι 11 cpi και να έχει πλήρη στοίχιση (justified)
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα, και 
όσο το δυνατόν πιο βραχύς
•  Τα  ονόματα  των  συγγραφέων  θα  πρέπει  να  είναι  στην  ονομαστική  με  πεζά 
γράμματα. Πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το 
όνομα  του  συγγραφέα  που  θα  παρουσιάσει  την  εργασία  θα  πρέπει  να  είναι 
υπογραμμισμένο – π.χ. Παππάς Άγγελος
• Κάτω  από  τα  ονόματα  των  συγγραφέων,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  το  κέντρο 
προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη 
στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα
• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται 

με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες). 
•  Η  περίληψη  της  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  δομημένη  ως  εξής:  Εισαγωγή, 

Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα
• 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.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
•  Οι  περιλήψεις  μπορούν  να  υποβληθούν  ηλεκτρονικά  είτε  μέσω  του  site του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ:  www  .  greekcardiology  .  gr   είτε 
με e-mail  στη διεύθυνση:  mbriki  @  tmg  .  gr    (υπόψη κυρίας Μ. Μπρίκη). Περιλήψεις 
εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δεν θα γίνονται δεκτές.
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή 
μέλους της συγγραφικής ομάδας.
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 
δεν θα γίνονται δεκτές.
• Περιλήψεις  χωρίς  αποτέλεσμα  ή  με  την  ένδειξη  «τα  αποτελέσματα  θα 
παρουσιαστούν» δεν θα γίνονται δεκτές.
• Ανασκοπήσεις και περιλήψεις προγραμμάτων δεν θα γίνονται δεκτές
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• Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί προηγουμένως σε 
άλλο  ελληνικό συνέδριο ή δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.

Γενικές Παρατηρήσεις
• Εντός δέκα 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 του Συνεδρίου.
• Η  οριστική  ένταξη  σε  θεματική  ενότητα  θα  αποφασιστεί  από  την  Οργανωτική 

Επιτροπή με βάση τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.


