
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 

Η προθεσµία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 20 Σεπτεµβρίου 2013. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 
1. Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί µε email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ene.4periferiako@gmail.com . Εναλλακτικά, µόνο για τα νοσοκοµεία της 
Ηπείρου, µπορεί να δοθεί σε ηλεκτρονική µορφή στη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας ή στα τµήµατα εκπαίδευσης 
Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι σε αρχείο Word 97-2003 ή 2007 που θα 
περιλαµβάνει, τον τίτλο (µε κεφαλαία και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το όνοµα και 
µετά το επώνυµο), την επαγγελµατική ιδιότητα, τα κέντρα προέλευσης αυτών και το 
κείµενο της περίληψης. Στο τέλος του κειµένου της περίληψης θα αναγράφεται ο 
υπεύθυνος αλληλογραφίας, email και τηλέφωνο επικοινωνίας.  
2. Περιλήψεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας (20/9/13) ΔΕΝ θα 
γίνονται δεκτές. 
3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται µε Fax ή ταχυδροµικά ΔΕΝ θα γίνονται 
δεκτές. 
4. Στην ανασκόπηση µπορούν να συµµετέχουν µέχρι 3 συγγραφείς ενώ στην 
ερευνητική εργασία µέχρι 5. 
5. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η Επιστηµονική Επιτροπή 
θα αξιολογήσει το περιεχόµενο των περιλήψεων. Τυχόν διορθώσεις θα αποσταλούν 
ηλεκτρονικά στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς.  
6. Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 
στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο µέχρι 30/9/13. 
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες 
σύνταξης του κειµένου της περίληψης. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

1. Η δοµή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε 
ξεχωριστές παραγράφους ως εξής: 
• Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό και Μέθοδος Μελέτης – Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα 
Η δοµή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές 
παραγράφους ως εξής: 
• Εισαγωγή - Σκοπός - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας – Συµπεράσµατα. 
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται µε έντονη γραφή (bold) και ο 
αντίστοιχος τίτλος της Π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, 
Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα. 
2. Το κείµενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις. 
3. Το κείµενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) µε 
περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές 
διαστάσεις ενός αρχείου word). 
4. Το κείµενο θα πρέπει να είναι γραµµένο σε γραµµατοσειρά Arial 11 pt., να είναι 
µορφοποιηµένο σε µονό διάστηµα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified). 
5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραµµένος µε κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη 
γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση. 
6. Αµέσως µετά τον τίτλο ακολουθεί το όνοµα του συγγραφέα ή των συγγραφέων. 
7. Τα ονόµατα των συγγραφέων να είναι στην ονοµαστική, µε πεζοκεφαλαίους 
χαρακτήρες, και να αναφέρεται πρώτα το όνοµα ολογράφως και στη συνέχεια το 
επώνυµο (π.χ. Αθανάσιος Αθανασίου). 
8. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόµατος σε µορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθµός ο 
οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη 



του εκάστοτε συγγραφέα. Π.χ. Αθανάσιος Αθανασίου1, Βασιλική Βασιλείου2, 
Γεώργιος Γεωργίου3 
1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» 
2. Νοσηλεύτρια, Προίσταµένη, ΜΕΘ, Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
3. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν. Άρτας  
9. Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι 
υπογραµµισµένο (Underlined) και µε έντονη γραφή (bold) 
π.χ. Αθανάσιος Αθανασίου1, Βασιλική Βασιλείου2, Γεώργιος Γεωργίου3 
10.Το κείµενο µπορεί να περιέχει καθιερωµένες συντµήσεις, πίνακες και 
διαγράµµατα, µε τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του 
κειµένου και ότι το κείµενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (µόνο κείµενο όχι 
ονόµατα και ιδρύµατα). 
11. Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της µη αποδοχής µιας εργασίας 
αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους. 
12. Η τελική ταξινόµηση σε θεµατική ενότητα των εργασιών που θα γίνουν 
αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστηµονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις 
περιλήψεις των εργασιών. 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 
 
Ο χρόνος παρουσίασης των εργασιών είναι 10 λεπτά. 


