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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
i) Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων θα πρέπει να κατατεθούν ως 30.09.2019 (απαραίτητα
μαζί με το ποσό της έγκαιρης εγγραφής) για να τύχουν της έγκρισης της επιστημονικής
επιτροπής του συνεδρίου.
ii)
Θα
πρέπει
να
αποσταλούν
ηλεκτρονικά
στο
δικτυακό
τόπο
https://www.homeopathy.gr/ και να μην ξεπερνούν τις 300 λέξεις. Θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τον τίτλο της ανακοίνωσης με κεφαλαία γράμματα, τους συγγραφείς στην
επόμενη σειρά, με υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή (εισηγητή).
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κάθε εισηγητής θα πρέπει να βρίσκεται στο αμφιθέατρο του συνεδρίου μισή ώρα πριν τη
συνεδρία στην οποία συμμετέχει, ώστε να «φορτώσει» την ηλεκτρονική μορφή της
παρουσίασής του (η οποία οφείλει να είναι σε ψηφιακό δίσκο ή σε μορφή usb flash).
Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν για την παρουσίαση μόνο τους υπολογιστές του
συνεδρίου, καθώς ειδικοί τεχνικοί έχουν επιφορτιστεί για την άρτια διεκπεραίωση των
συγκεκριμένων εργασιών.
Για διασφάλιση περιπτώσεων συμβατότητας, το αρχείο παρουσιάσεων θα πρέπει να είναι
σε μορφή Microsoft Power Point 1997-2003 (ppt) και να μην περιέχει υπερσυνδέσμους και
ενσωματωμένα βίντεο, τα οποία συνιστάται να είναι αυτόνομα.
Η διάρκεια της εισήγησης είναι αυστηρά 15 λεπτά, μετά το πέρας αυτού του χρόνου οι
προεδρεύοντες έχουν την οδηγία να διακόπτουν τον ομιλητή. Προς αποφυγή «δύσκολων
θέσεων και καταστάσεων», παρακαλείσθε να χρονομετρήσετε την εισήγησή σας (συνήθως
15 διαφάνειες καλύπτουν χρόνο 15 λεπτών).
Το προεδρείο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκχωρεί επιπλέον χρόνο 5 λεπτών μόνο για
ερωτήσεις επί της εισήγησης.

Η παράθεση της βιβλιογραφίας πρέπει να γίνει με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των
συγγραφέων στο τέλος του κειμένου.
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι 0,80cm μήκος x 1,20cm ύψος
και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις
παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο κατά τον οποίο ο συγγραφέας θα πρέπει
να βρίσκεται μπροστά από το poster του, προκειμένου να το παρουσιάσει και να
απαντήσει στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνέδρων.
Δίδεται και η δυνατότητα μη παρουσίας του δημιουργού, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει
μεριμνήσει για τη σχετική παρουσίαση της ανακοίνωσης από εκπρόσωπό του.
Το περιεχόμενο του poster να αποδίδεται ως εξής:
α) Σκοπός της εργασίας,
β) Υλικό και μέθοδος,
γ) Αποτελέσματα,
δ) Συμπεράσματα,
Όπου κρίνεται σκόπιμο, παραστατικά με πίνακες, γραφήματα ή εικόνες.
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στο χώρο του συνεδρίου
(μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 22.11.2019).
Η εκτύπωση των αναρτημένων ανακοινώσεων είναι ευθύνη των δημιουργών τους.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

