
 

 

Οδηγίες Υποβολής Περιλήυεφν εργαζιών προς ανακοίνφζη ή 
ανάρηηζη 

 

Η περίληψη δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 300 λζξεισ ςε κείμενο word.doc, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

τίτλου, των ονομάτων των ςυγγραφζων και του ονόματοσ του κζντρου τησ εργαςίασ. 

Η περίληψη γράφεται ςε word ςε γραμματοςειρά Arial 10 pt και υποβάλλεται μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ 

One To One S.A. (https://www.onetoone-congress.gr/copy-of-3o-el-e-f-i-16-17-ioynioy-2-1) 

Ο τίτλοσ τησ εργαςίασ γράφεται με κεφαλαία γράμματα 

Σε άλλη ςειρά γράφονται, με πεηά, τα ονόματα των ςυγγραφζων, με υπογραμμιςμζνο το όνομα του 

ατόμου που θα ανακοινϊςει την εργαςία. 

Σε άλλη ςειρά γράφεται, με πεηά, το κζντρο προζλευςθσ τθσ εργαςίασ και θ πόλθ. 

Οι ςυγγραφείσ παρακαλοφνται να χρηςιμοποιοφν τισ επίςθμεσ ονομαςίεσ των κζντρων. 

ε περίπτωςθ περιςςοτζρων του ενόσ κζντρων προζλευςθσ, ο διαχωριςμόσ γίνεται 

με ανωφερείσ αριθμοφσ (εκθζτεσ). 

Ο υπεφθυνοσ παρουςίαςησ τησ εργαςίασ θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλήςει την εγγραφή του. 

Παράδειγμα: 

Η ΧΡΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

Γ. Αγιαννίδησ,1 Χ. Κωνςταντίνου2 
1ΙΤ ΧΧΧΧ , Αθήνα, 2ΙΤ ΧΧΧΧ, Θεςςαλονίκη 

Οι περιλήψεισ είναι δομημζνεσ ωσ εξήσ: 

ΚΟΠΟ .... 

ΤΛΙΚΟ.... 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ .... 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ .... 

Τετνικές οδηγίες για ηις περιλήυεις 

Αποφφγετε διαμόρφωςη του κειμζνου πζραν απλϊν παραγράφων. 

Συντμήςεισ όρων μποροφν να χρηςιμοποιοφνται, αφοφ γραφοφν ςε παρζνθεςη μετά την πρϊτη αναγραφή 

του όρου ολογράφωσ ςτο κείμενο. 

Τα φάρμακα πρζπει να αναφζρονται με την επίςημη επιςτημονική και όχι με την εμπορική ονομαςία τουσ. 

 

 

https://www.onetoone-congress.gr/copy-of-3o-el-e-f-i-16-17-ioynioy-2-1


 

 

  Έλεγτος ηφν εργαζιών - Δπιβεβαίφζη παραλαβής, Αποδοτή 
 εργαζίας 

Ο ζλεγχοσ πληρότητασ γίνεται κατά την παραλαβή των κειμζνων από τη Γραμματεία 
Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ (ΕΕ) του Συνεδρίου. Οι λόγοι μη αρχικήσ αποδοχήσ μιασ εργαςίασ από τη 
Γραμματεία είναι οι εξήσ: 

 Περίληψη με περιςςότερεσ από 300 λζξεισ, 

 Ελλειπή ςτοιχεία 

1. Οι ςυγγραφείσ θα λάβουν ςε πζντε (5) εργάςιμεσ ημζρεσ επιβεβαίωςη παραλαβήσ 
τησ εργαςίασ με e-mail από τη Γραμματεία Ε.Ε. Συνεδρίου. 

2. Στα απαντητικά e-mail θα αναγράφεται ο αριθμόσ καταχϊρηςησ και ενδεχομζνωσ 
παρατηρήςεισ τησ γραμματείασ (π.χ. παράλειψη ονομάτων, κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, παρακαλοφμε τα 
απαντητικά e-mail να ελζγχονται από τουσ ςυγγραφείσ για αποφυγή λαθϊν, παραλείψεων ή αποκλειςμοφ 
τησ περίληψησ. 

3. Η αξιολόγηςη και κρίςη των προσ παρουςίαςη εργαςιϊν θα γίνει από την Επιςτημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου και η ζγκριςη για την προφορική ή αναρτημζνη παρουςίαςη (e poster) θα ςταλεί ςτο υπεφθυνο 
άτομο επικοινωνίασ το αργότερο ζωσ την Παραςκευή 7 Ιουνίου 2019. 

H Επιςτημονική  Επιτροπή θα προκρίνει και την μορφή τησ παρουςίαςησ, προφορική ή e poster. 

 

 Υποβολή περίληυης 

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο από τον υπεφθυνο αλληλογραφίασ ςτο ανωτζρω link με 
ταυτόχρονη ςυμπλήρωςη ςε ειδικό ςυνοδευτικό ζντυπο τησ θεματικήσ, τησ προτίμηςησ παρουςίαςησ & 
των ςτοιχείων του ατόμου επικοινωνίασ. 

Θεμαηικές: Βαςική - προκλινική ζρευνα, Μεταφραςτική ζρευνα, Κλινικζσ Μελζτεσ, Παρεμβατικζσ, HEOR, 
PAES, Μη παρεμβατικζσ, PASS, Άλλεσ θεματικζσ: Ιατρικζσ Υποθζςεισ, Ιατρική εκπαίδευςη, Real World 
Evidence, Αςθενοκεντρικζσ Δράςεισ, Ιατρική πληροφόρηςη, Φαρμακοοικονομία, Βαςική-προκλινική 
ζρευνα, Νζεσ τεχνολογίεσ  

Προηίμηζη παροσζίαζης:  προφορική ανακοίνωςη (max. 10 min) ή αναρτημζνη ανακοίνωςη (e poster 
max size: 200MB) 

 

Υπεύθσνος Δπικοινφνίας:  κα Χ. Ρέτση, e-mail: retsisx@one2onesa.com ,  

    Τηλ: 210 7254383 (One to One S.A.) 

 

Η Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων λήγει την Παρασκεσή 31 Μαΐοσ 2019. 

 

 

http://elefi.gr/congresses/2nd-elefi-congress/ypovoli.html
mailto:retsisx@one2onesa.com


 

 Ένησπο σποβολής εργαζίας 

□ Βαζική – προκλινική έρεσνα 

□ Μεηαθραζηική έρεσνα 

Κλινικές Μελέηες: 

Παρεμβαηικές 

HEOR 

PAES 

Mη παρεμβαηικές 

PASS 

 

Άλλες θεμαηικές: 

Ιαηρικές Υποθέζεις 

Ιαηρική εκπαίδεσζη 

Real World Evidence 

Φαρμακοεπαγρύπνηζη 

Ιαηρική Γεονηολογία 

Αζθενοκενηρικές Γράζεις 

Ιαηρική πληροθόρηζη 

Φαρμακοοικονομία 

Βαζική–προκλινική έρεσνα 

Νέες ηετνολογίες 

 

Προηίμηζη παροσζίαζης: 

προθορική ανακοίνφζη (max 10 min) 

αναρηημένη ανακοίνφζη (e poster max size: 200 MB) 

 

 

 

 



 

Ονομαηεπώνσμο 

 

Τίηλος 

 

Φορέας / Κένηρο εργαζίας 

 

Πλήρης διεύθσνζη: 

 

 

 

 

 

Email 

 

Τηλέθφνα επικοινφνίας  

 


