
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το 2ήμερο Συμπόσιο Rising Stars by Gr.Pro.S. της Ελληνικής Προσθέτικής Εταιρείας, θα προσφέρει την 
δυνατότητα υποβολής εργασιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν με τη μορφή των e-posters. Γίνονται δεκτές 
εργασίες ερευνητικού, κλινικοστατιστικού, κλινικοπαθολογικού και επιδημιολογικού χαρακτήρα, καθώς 
επίσης και ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών και τεχνικών (Case Reports).  

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί, θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις και να περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ενότητες: 

1. Εισαγωγή,  
2. Σκοπός,  
3. Μέθοδος- Υλικά,  
4. Αποτελέσματα και  
5. Συμπεράσματα 

Εφόσον πρόκειται για ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, θα πρέπει, μετά την εισαγωγή να αναφέρεται η 
σπανιότητα του περιστατικού, τα συνοπτικά στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπισή του, ενώ για τις 
τεχνικές μετά τη σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περιγραφή της τεχνικής και η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητάς της. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές 
διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα 
αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 10 Ιανουαρίου 2023 
Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο. 
 

Οι περιλήψεις πρέπει να αποστέλλονται με email στο grprosthsociety@gmail.com  

Οδηγίες για τη δημιουργία των e-posters 
Τα e-posters παρέχουν εξαιρετική ευελιξία και ευκολία σχεδίασης, δεδομένου ότι μπορούν να προετοιμαστούν 
χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint (.pptx/.ppsx)..  
 
Προετοιμασία – Σχεδιασμός: Το e-poster θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου pptx/ppsx. Παρακαλείστε να 
μη μας στείλετε το e-poster σας σε μορφή pdf, σε περίπτωση που χρειαστούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. 

• Όσον αφορά τη χρήση της γραμματοσειράς, παρακαλούμε όπως επιλέξετε τη γραμματοσειρά Tahoma 
βάσει του συνημμένου template. 
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• Το e-poster μπορεί να αποτελείται από 1 διαφάνεια (slide). Η διάταξη θα πρέπει να είναι οριζόντια 

(landscape) και το μέγεθος του slide 16:9. 
• Να επισημάνουμε ότι όλα τα e-posters που θα λάβουμε θα μετατραπούν σε μορφή pdf πριν 

αναρτηθούν. Αυτό σημαίνει ότι videos, links ανακατεύθυνσης σε video και αρχεία ήχου δεν 
υποστηρίζονται στη μορφή pdf.  


