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Διαδικασία υποβολής περίληψης εργασιών 

• Όλες οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 22α  

Ιανουαρίου 2016.   

• Κάθε υποβολή θα γίνει: 

 ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα του συνεδρίου στην διεύθυνση: 

http://geodimako6.wixsite.com/studentconference      

ή  

με e-mail στη διεύθυνση : 

 student.conference.march2017@gmail.com 

 Εργασίες που υποβάλλονται με fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές. 

Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει: 

Α. Να δηλώνεται: 

i. τίτλος εργασίας και μια εκ των θεματικών ενοτήτων που ανήκει η 

εργασία, 

ii.  (προαιρετικά) ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή 

αναρτημένη ανακοίνωση),  

iii. τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-

mail επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει 

κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, 

iv. η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) στην οποία ανήκουν οι 

συγγραφείς/μαθητές. 

Β. Να επισυνάπτεται το αρχείο περίληψης εργασίας με μορφή .doc ή .docx  (στο αρχείο 

να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης της περίληψης: τίτλος, 

συγγραφείς, σχολεία προέλευσης, κείμενο/ ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ) 

 

Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι δυο 

ημέρες μετά την υποβολή, στο e-mail του υπεύθυνου αλληλογραφίας (κάθε εργασία 

έχει μοναδικό ID Number που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση).  

http://geodimako6.wixsite.com/studentconference
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Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία  του 

συνεδρίου για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που χρειαστεί να 

μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη 

γραμματεία του συνεδρίου. 

 

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με: 

 αποστολή e-mail στη διεύθυνση: student.conference.march2017@gmail.com  

ή  

τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου: 

 Πετρέσκου Θεόδωρος: 2103820978, 6942055127 

 

Η διαδικασία της κρίσης των εργασιών τελεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της 

Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.  

Για κάθε θεματική ενότητα έχει οριστεί ξεχωριστό σώμα αξιολογητών-κριτών, η 

Επιτροπή Κρίσης. 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την ευθύνη για την τελική αποδοχή ή 

απόρριψη της εργασίας.  

  

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
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