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25o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος  

και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 

 

Αθήνα, 2-4 Δεκεμβρίου 2022 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: 

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

 Ελεύθερη ανακοίνωση  Ηλεκτρονική αναρτημένη παρουσίαση 

 

Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. 

Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει (ως presenting author) έως μία (1) εργασία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Συνέδριο είναι η προεγγραφή του συγγραφέα που 

παρουσιάζει. 

Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες. 

Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να 

αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, Π.χ.: Ανδρείας Ανδρεόπουλος. 
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Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. 

Βασίλης Βασιλείου. 

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. Δεν 

θα γίνονται δεκτές στο Συνέδριο εργασίες που δεν θα είναι ολοκληρωμένες. 

Οι ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες σε μέγιστο μέγεθος 120 

cm (ύψος) και 90 cm (πλάτος). Για να είναι ευανάγνωστες οι πληροφορίες, η γραμματοσειρά θα πρέπει 

να έχει μέγεθος τουλάχιστον 30 στιγμές. 

Οι ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr] τουλάχιστο 2 εβδομάδες πριν έναρξη του 

Συνεδρίου. 

 

 Επιθυμώ να συμμετάσχω στα Βραβεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος* 

*Παρακαλώ συμπληρώστε και υποβάλλετε την αντίστοιχη αίτηση 

 Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω στα Βραβεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος 

 
Με την παρούσα αίτηση υποβάλω την περίληψη για να παρουσιαστεί στο Συνέδριο της 

Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 

Έχοντας διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής δηλώνω 

υπεύθυνα ότι: 

• η ελεύθερη ανακοίνωση / αναρτημένη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική 

γλώσσα, 

• έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή μου στο Συνέδριο και επισυνάπτω με την 

αίτηση μου το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. 

 

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται προς αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδοντικής 

Εταιρείας της Ελλάδος για την καταλληλότητα συμμετοχής στο συνέδριο. 

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συγγραφέα που παρουσιάζει: 
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