
6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής με θέμα  
                                    «Κοινωνικές Ανισότητες και Δημόσια Υγεία»    
 
31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2016, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Κεντρικό Κτήριο) Πανεπιστημίου 30,  Αθήνα 
 

   Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών 
 

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 

2016, και ώρα 16.00 
 

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις και οι περιλήψεις των εργασιών που θα 

ανακοινωθούν, θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων, όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας 

αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών. 

 

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών 

 

• H περίληψη μπορεί να είναι έως 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 να είναι 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. Παπαδόπουλος Νικόλαος. 

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο/ίδρυμα προέλευσης του κάθε συγγραφέα,  

    γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα –  

    π.χ. Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Βούτες, Ηράκλειο, Κρήτη . 

• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα,  

    Συμπέρασμα. 

 

 

  



Γενικές Παρατηρήσεις 

 

• Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  

   γραμματείας του Συνεδρίου, στις διευθύνσεις:  vpapatsoni@one2onesa.com, apalamari@one2onesa.com. 

• 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. 

• Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα ενημερωθεί ο υπεύθυνος για την                      

   αλληλογραφία συγγραφέας για το αν έγινε δεκτή η εργασία ως προφορική ή αναρτημένη (poster) ανακοίνωση. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την εταιρία διοργάνωσης του 

Συνεδρίου:  ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε. Τηλ.:210 7254383-385,  Fax 2107254384   

E-mail: vpapatsoni@one2onesa.com, apalamari@one2onesa.com 

Υπεύθυνες:  Β. Παπατσώνη & Α. Παλαμάρη 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ 

 

 

Διοργάνωση: 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,& ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ , 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 Ινστιτούτο Prolepsis 

  
  
 
 
ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ S.A. - Congress & Travel 
Νίκης 16, 105 57 Αθήνα 
Τ+30 2107254383-385-386 F+30 2107254384 
E info@one2onesa.com W www.onetoone-congress.gr 
Facebook onetoonecongress LinkedIn ONE TO ONE 
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