
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι  σύνεδροι  έχουν  τη  δυνατότητα  υποβολής  των  εργασιών  τους  υπό  τη  μορφή:

1. Στρογγυλής Τράπεζας, 2. Ελεύθερης Διάλεξης, 3. Ομάδας Εργασίας, 4. Βιωματικού Εργαστηρίου,

5.  Κλινικού  Φροντιστηρίου,  6α.  Προφορικής  Ελεύθερης  Ανακοίνωσης  ή  6β.  Αναρτημένης/e-poster

Ελεύθερης Ανακοίνωσης. 

30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  για  υποβολή  Στρογγυλής  Τράπεζας,

Ελεύθερης Διάλεξης, Ομάδας Εργασίας,  Βιωματικού Εργαστηρίου, Κλινικού Φροντιστηρίου.

31  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για  υποβολή  Ελεύθερης  Ανακοίνωσης

(προφορικής ή αναρτημένης/e-poster).

Οι  εργασίες  πρέπει  να  υποβληθούν  ηλεκτρονικά μέσω  των  e-mails

george.rouskas@welcometravel.gr και congress@adhd.gr (και στα δυο e-mails) στις προβλεπόμενες

ημερομηνίες και να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη, βάσει των οδηγιών που περιγράφονται

παρακάτω.

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις των εργασιών θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο Πρακτικών όπως

ακριβώς έχουν υποβληθεί,  παρακαλούνται  οι  συγγραφείς  να ακολουθήσουν πιστά  τις  παρακάτω

οδηγίες:

1) Οι  εργασίες  πρέπει  να  υποβληθούν  σε  έγγραφο  κειμένου  (MS Word)  με  χαρακτήρες

γραμματοσειράς Arial 11 cpi και έκταση 200 - 250 λέξεις.

 Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

 Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα, να

αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως, καθώς και να έχει

υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 
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 Πρέπει  να  συμπληρωθεί  με  πεζά  γράμματα  το  κέντρο  προέλευσης  των  συγγραφέων,

καθώς  και  η  πόλη  στην  οποία  αυτό  βρίσκεται,  χωρίς να  αναγράφεται  η  ταχυδρομική

διεύθυνση. 

 Στο  κυρίως  κείμενο  της  περίληψης  δεν  πρέπει  να  γίνεται  καμία  αναφορά  στο  κέντρο

προέλευσης των συγγραφέων. 

 Πρέπει  να  παρεμβάλλεται  μονό  διάστημα  ανάμεσα  σε  τίτλο,  συγγραφείς,  κέντρο

προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης.

 

2) Ειδικά οι εργασίες μορφής υποβολής 6α και 6β πρέπει να είναι στα πλαίσια έρευνας, παρουσίασης

περίπτωσης ή ανασκόπησης. 

 Για τις υπόλοιπες μορφές υποβολής, αυτή η οδηγία προτείνεται να τηρηθεί εφόσον είναι

εφικτό.

 Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός - Υλικό

και Μέθοδος –  Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.

 Η  Παρουσίαση Περίπτωσης (ή Κλινικού Περιστατικού) πρέπει να είναι δομημένη ως

εξής: Εισαγωγή – Σκοπός - Σύντομη περιγραφή περίπτωσης - Μέθοδος αξιολόγησης ή

αντιμετώπισης περίπτωσης–  Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.

 Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός - Ανασκόπηση

βιβλιογραφίας – Συμπεράσματα.

3) Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η προτεινόμενη από τους συγγραφείς  μορφή παρουσίασης της

εργασίας (ως 1, 2, 3, 4, 5, 6α ή 6β)   καθώς και η κατηγορία της εργασίας (ως έρευνα, παρουσίαση

περίπτωσης ή ανασκόπηση όπου απαιτείται), στο e-mail υποβολής της εργασίας.

 Στην πρόταση για παρουσίαση Στρογγυλής Τράπεζας (μορφή υποβολής 1)  χρειάζεται να

ορισθεί ο συντονιστής και οι εισηγητές με ανώτερο αριθμό τους πέντε (5), να δοθεί ένας

γενικός τίτλος, να αποσταλούν περιλήψεις των επιμέρους διαλέξεων των εισηγητών και να

υπολογισθεί  ότι  η  προβλεπόμενη  συνολική  διάρκεια  θα  είναι  90  λεπτά

συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων και της συζήτησης. Ο υπεύθυνος υποβολής είναι ο

συντονιστής που έχει και την υποχρέωση να ορίσει τη διάρκεια των επιμέρους διαλέξεων

και να ενημερώσει τους λοιπούς εισηγητές.

 Στην πρόταση για παρουσίαση μεμονωμένης  Ελεύθερης Διάλεξης (μορφή υποβολής 2)

χρειάζεται  να  αποσταλεί  η  περίληψη  κατά  τις  οδηγίες  και  να  υπολογισθεί  ότι  η

προβλεπόμενη  συνολική  διάρκεια  θα  είναι  30  λεπτά  συμπεριλαμβανομένων  των

ερωτήσεων και της συζήτησης.

 Στην  πρόταση  για  παρουσίαση  Ομάδας  Εργασίας,  Βιωματικού  Εργαστηρίου,  Κλινικού

Φροντιστηρίου (μορφές υποβολής 3, 4 και 5) χρειάζεται να ορισθούν ο συντονιστής/κύριος

εισηγητής και  οι  λοιποί  εισηγητές με ανώτερο αριθμό άλλους δύο (2),  καθώς και  ένας

επιγραμματικός  περιγραφικός  τίτλος.  Χρειάζεται  επίσης  να  αποσταλεί  μια  περίληψη

λεπτομερέστερης περιγραφής του περιεχομένου και να υπολογισθεί ότι η προβλεπόμενη

συνολική διάρκεια θα είναι 90 λεπτά, εκ των οποίων το θεωρητικό μέρος δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 30 λεπτά.  Ειδικά αυτές οι μορφές παρουσίασης πρέπει να έχουν κυρίως

εκπαιδευτικό  ή/και  αλληλεπιδραστικό  χαρακτήρα  (π.χ.  ως  ασκήσεις,  παρουσίαση

εργαλείων  κλπ),  οπότε  χρειάζεται  να  προβλεφθεί  επαρκής  και  σωστά  κατανεμημένος
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χρόνος ερωτήσεων και  συζήτησης  με  το  ακροατήριο.  Ο υπεύθυνος  υποβολής  είναι  ο

συντονιστής που έχει και την υποχρέωση να ενημερώσει τους λοιπούς εισηγητές.

 Στην πρόταση για   παρουσίαση Προφορικής Ελεύθερης Ανακοίνωσης (6α) οι συγγραφείς

χρειάζεται  να  λάβουν  υπόψη  ότι  η  τελική  παρουσίαση  θα  είναι  διάρκειας  8  λεπτών

(συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου ερωτήσεων) και θα γίνει  στα πλαίσια συνεδρίας με

άλλες  εργασίες  συναφούς  θεματολογίας.  Ο  υπεύθυνος  υποβολής  είναι  ο  πρώτος

συγγραφέας που έχει και την υποχρέωση να ενημερώσει τους λοιπούς συγγραφείς.

 Στην  πρόταση για   παρουσίαση  Αναρτημένης/e-poster Ελεύθερης Ανακοίνωσης (6β)  οι

συγγραφείς χρειάζεται να λάβουν υπόψη ότι η τελική παρουσίαση θα είναι σε ηλεκτρονική

μορφή για την οποία θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες μετά την αποδοχή της εργασίας τους.

Ο υπεύθυνος υποβολής είναι  ο πρώτος συγγραφέας που έχει  και  την  υποχρέωση να

ενημερώσει τους λοιπούς συγγραφείς.

4) Μετά την παραλαβή των εργασιών, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνουν

δεκτές.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα

γίνουν δεκτές.

2. Για την παρουσίαση εργασίας υπό τη μορφές 1, 2, 3, 4 και 5 είναι απαραίτητη η καταβολή του

δικαιώματος  συμμετοχής  από  όλους  (συντονιστές  και  εισηγητές).  Σε  αυτή  την  κατηγορία,  κάθε

συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής όσων εργασιών επιθυμεί, η επιστημονική επιτροπή όμως

διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο για κάθε υποβολή.

3.  Για  την  παρουσίαση  εργασίας  υπό  τη  μορφή  6α ή  6β είναι  απαραίτητη  η  καταβολή  του

δικαιώματος  συμμετοχής τουλάχιστον  από τον  πρώτο συγγραφέα ή  αυτόν που  παρουσιάζει  την

εργασία (υπογραμμισμένο όνομα). Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο(2)

εργασιών αυτής της κατηγορίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

4. Οι υποβάλλοντες χρειάζεται να υποδείξουν την προτίμηση τους για τη μορφή παρουσίασης της

εργασίας τους αναφέροντας το στο  e-mail. Η αξιολόγηση ωστόσο των εργασιών θα γίνει από την

Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τη μορφή και τη διάρκεια της

κάθε παρουσίασης.

Η  Γραμματεία  του  Συνεδρίου  george.rouskas@welcometravel.gr και  η  Οργανωτική

Επιτροπή congress@adhd.gr θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
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