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Παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα

Δελτίο Υποβολής Περίληψης

Τίτλος Εργασίας:

Ιδιότητα Συγγραφέα:

Τ.Κ.: Πόλη:

Ίδρυμα:

Τμήμα:

Συγγραφέας που παρουσιάζει την εργασία:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Όνομα Επίθετο

Ημερομηνία   Υπογραφή  

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε εργασία για το Βήμα των Νέων Νευρολόγων παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε το πεδίο.

Θεματική Ενότητα: Επιλέξτε 1-2 θέματα στα οποία αναφέρεται η εργασία σας από τη Θεματολογία του Συνεδρίου ή 
γράψτε «ΑΛΛΟ».

Βήμα Νέων Νευρολόγων

Το Δελτίο μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@globalevents.gr με την ένδειξη «28ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Νευρολογίας» ή στο fax: 2310 247746.
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Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη 

διόρθωση. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο περιοδικό ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Όλα 

τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύουν για τις δημοσιεύσεις αφορούν το ίδιο και στις περιλήψεις των 

εργασιών. 

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

•��Η�περίληψη�(αυστηρά�μέχρι�300�λέξεις)�θα�πρέπει�να�είναι�με�μαύρα�γράμματα,�σε�μονό�διάστιχο,�με�γραμματοσειρά�

Arial, μέγεθος 11.

•�Αρχίστε�τη�δακτυλογράφηση�γράφοντας:

1.�Με�κεφαλαία�έντονα�γράμματα�(bold)�τον�τίτλο�της�περίληψης.

2.��Αμέσως�μετά�δακτυλογραφείστε�με�πεζά�γράμματα�το�όνομα�(τα)�του/των�συγγραφέα�(ων)�πρώτα�το�επίθετο�και�

μετά το αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

3.  Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι 

συγγραφείς.  Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου: Σκοπός, 

υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.

•�Δεν�γίνεται�δεκτή�εργασία�η�οποία�δεν�πληρεί�όλες�τις�παραπάνω�προϋποθέσεις.

•�Εφόσον�κατατεθεί�η�εργασία,�διορθώσεις�δεν�θα�γίνονται�δεκτές.

•��Όλες�οι�εργασίες�θα�παρουσιασθούν�δυνητικά�ως�προφορικές�ανακοινώσεις.�Tο�αργότερο�μέχρι�την�1η Ιουνίου 2017 

θα�πρέπει�να�αποσταλεί�στη�διεύθυνση�που�θα�καθορισθεί�η�σύντομη�παρουσίαση�της�εργασίας�σας�(5�διαφάνειες�

παρουσίασης�power�point).�Σχετικές�οδηγίες�θα�σας�σταλούν�μετά�την�αποδοχή.

•��Ο�συγγραφέας�θα�πρέπει�να�δηλώσει�εάν�η�εργασία�του�υποβάλλεται�για�το�Βήμα�των�Νέων�Νευρολόγων.

•��Η�περίληψη�της�εργασίας�σας�πρέπει�να�σταλεί�μέσω�email�στην�ηλεκτρονική�διεύθυνση:�info@globalevents.gr με 

την ένδειξη «28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ».

•��Η� αποδοχή� ή� μη� της� εργασίας� σας,� από� την� Επιστημονική� Επιτροπή,� θα� γνωστοποιηθεί� στον� υπεύθυνο� της�

εργασίας μέχρι την 2η Μαΐου 2017. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλ.: 2310 247743, 2310 247734.

Οδηγίες για τη Συγγραφή και την Υποβολή των Περιλήψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017


