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Πληροφορίες Συγγραφής Εργασιών

Όλες οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων πρέπει να αποσταλούν μέχρι
1/4/2016 ηλεκτρονικά στα email της Εταιρείας
(info@eletefa.gr, pgiagaz@phed-sr.auth.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και
θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. H εργασία
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής – Υποβολής
επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eletefa.gr. Για κάθε ανακοίνωση θα
καταβάλλεται το ποσό των 20€ ενώ για τις εργασίες προς βράβευση θα καταβάλλεται το
ποσό των 20€ αν πρόκειται για έναν μόνο συγγραφέα και 10€ για κάθε επόμενο
συγγραφέα. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο
ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα
συμμετοχής με τον αριθμό των εργασιών που υποβάλλονται. Οι εργασίες θα
αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, μόνο μετά την
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από το συγγραφέα ή τους
συγγραφείς. Οι δέκα καλύτερες εργασίες που θα προκριθούν στην ειδική ενότητα των
«Καλύτερων εργασιών προς βράβευση» θα αναρτηθούν όλες στην ιστοσελίδα της
εταιρείας.
Οι γενικότερες οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:
 Οι απλές περιλήψεις να μην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις και να είναι γραμμένες σε
Arial 12, μονό διάστιχο. Αντίστοιχα, οι εργασίες προς βράβευση πρέπει να
ακολουθούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα.
Οι εργασίες προς βράβευση θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που
αναφέρθηκαν προηγουμένως και θα πρέπει να είναι 3-5 σελίδες.
 Σε όλες τις περιλήψεις αλλά και εργασίες (Full paper) θα πρέπει να περιλαμβάνονται
Εισαγωγή-Μεθοδολογία-Αποτελέσματα- Συζήτηση και Συμπεράσματα. Επίσης, η
βιβλιογραφία θα πρέπει να γραφτεί σύμφωνα με το APA (μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα, προηγούμενα πρακτικά ή αναρτημένες στην ιστοσελίδα επιστημονικές
εργασίες). Σημειώνεται ότι όλες οι περιλήψεις αλλά και οι εργασίες προς βράβευση
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θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου τα οποία θα έχουν επίσημη
κατοχύρωση με αριθμό ISBN του βιβλίου πρακτικών.
 Ο τίτλος της εργασίας να είναι σύντομος και κατανοητός.
 Να γράφεται πρώτα ο τίτλος και από κάτω τα ονόματα των συγγραφέων καθώς και η
ιδιότητα τους ή το ίδρυμα στο οποίο εκπονήθηκε η εργασία. Για να δείτε ένα
παράδειγμα μπορείτε να δείτε στα πρακτικά του προηγούμενο συνεδρίου στο

http://www.eletefa.gr/images/files/VMCJLUEYCM.pdf
 Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα γίνεται η
παρουσίαση τους με προβολέα σε αρχείο Power Point.
 Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x
1,00 m ύψος.
 Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία
κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.
Εγγραφές στο συνέδριο ή στην Εταιρεία μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής
του συνεδρίου (Διδακτήριο ΤΕΦΑΑ Σερρών) από την Παρασκευή 15 / 4 / 2016 και ώρα
11.00 όπου θα ανοίξει η γραμματεία του Συνεδρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο
θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 16 / 4 / 2016 και την Κυριακή 17 / 4 / 2016. Επίσης,
κάποιος σύνεδρος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο κάποιο βιωματικό σεμινάριο,
εφόσον δεν έχουν καλυφτεί οι θέσεις από τους υπόλοιπους συνέδρους. Οι θέσεις των
βιωματικών σεμιναρίων θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
από την ημέρα ανακοίνωσης τους.
Η καταβολή του ποσού για την προεγγραφή ή τις εργασίες πρέπει να γίνεται στο
λογαριασμό της Εταιρείας:
ALPHA BANK: GR420140714002002003825
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