
Για την υποβολή των επιστημονικών σας εργασιών επισκεφθείτε την on-line πλατφόρµα του 
συνεδρίου στο https://www.hscap.gr ανεβάζοντας ένα αρχείο με τα εξής στοιχεία:   

 

Για την Υποβολή Στρογγυλής Τράπεζας 

 Τίτλος στρογγυλής τράπεζας 
 Ονόµατα και τις ιδιότητες των Προέδρων 

 Ονόµατα και τις ιδιότητες των Εισηγητών 

 Ονόµατα και ιδιότητες των Σχολιαστών/ Συζητητών 

 Τίτλοι των επιµέρους εισηγήσεων και περιλήψεις αυτών (έως 300 λέξεις/ εισήγηση). Η 
περίληψη (µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε 
γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. 

Προκειµένου να αξιολογηθεί η προτεινόµενη τράπεζα θα πρέπει να υποβληθεί στην πλήρη µορφή 
της. 

Σας γνωστοποιούµε επίσης, πως ο συνολικός χρόνος παρουσίασής της συµπεριλαµβανοµένης της 
συζήτησης που θα επακολουθήσει δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 λεπτά. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών και στρογγυλών τραπεζών είναι η 15η Μαΐου 
2021, και της απάντησης αποδοχής τους η 15η Ιουνίου 2021. Τηρώντας τις καταληκτικές 
ημερομηνίες εκτιµούµε πως υπάρχει αρκετός χρόνος τόσο για την προετοιµασία των εισηγητών, 
όσο και για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Προγράµµατος του Συνεδρίου. 

 

Για την Υποβολή Ελεύθερων Ανακοινώσεων 

Η περίληψη (µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε 
γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. Το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να είναι σε µορφή 
doc/docx (Word) και να διαρθρώνεται ως εξής: 

1. Τίτλος Εργασίας [κεφαλαία έντονα γράμματα (bold)]. 

2. Ονόματα και ιδιότητες συγγραφέων με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού που θα παρουσιάσει την 

εργασία. 
3. Κυρίως κείμενο µε επιθυμητή την ακόλουθη σειρά: 

 Σκοπός 

 Υλικό και Μέθοδοι 

 Αποτελέσµατα 

 Συµπεράσµατα (δεν απαιτείται η προσθήκη της σχετικής βιβλιογραφίας) 

Η ορθότητα εµφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων αποτελεί ευθύνη του συγγραφέα που 
υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη τη σχετική επικοινωνία 
(απαραίτητη η ορθότητα του email που θα δηλωθεί). 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 Για να γίνει δεκτή εργασία χρειάζεται να πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εφόσον 
κατατεθεί η εργασία, πιθανές διορθώσεις δεν θα είναι εφικτές.  

 Η Επιστημονική Επιτροπή θα κρίνει εάν μία εργασία θα παρουσιαστεί προφορικά ή θα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συνεδρίου ως e-poster.  

 Δικαίωµα υποβολής Εργασίας για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή προϋποθέτει την 
εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής)   τουλάχιστον   ενός   εκ   των   συγγραφέων. Είναι 
αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο συνέδριο δεν συνεπάγεται και 
αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής αυτής, τα έξοδα συµµετοχής θα 
επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο 
συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη 
λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας  του.  
 

Ευελπιστώντας στην ενεργό συµµετοχή σας πιστεύουµε ότι θα καταφέρουµε να έχουµε  

ένα        αντιπροσωπευτικό και επιστηµονικά ενδιαφέρον Συνέδριο. 
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