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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙA Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA 

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις των εισηγήσεων για συμπόσιο ή εργαστήριο θα 

συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, 

παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης 

των εισηγήσεών τους: 

1. Το κείμενο να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Arial, μεγέθους 11pt, σε πρόγραμμα 

Word, με μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση και να μην υπερβαίνει τις 700 λέξεις. 

2. Ο τίτλος του συμποσίου ή του εργαστηρίου να είναι γραμμένος με κεφαλαίους 

χαρακτήρες. 

3. Τα ονόματα των εισηγητών/εισηγητριών να είναι στην ονομαστική με 

πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως 

και στη συνέχεια το επώνυμο – π.χ., Μιχαήλ Παπακώστας.  

4. Το όνομα του/της συντονιστή/συντονίστριας του συμποσίου ή του εργαστηρίου 

να είναι γραμμένο με έντονη γραφή (bold) – π.χ., Ελένη Δημοπούλου 
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5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα του/της 

συντονιστή/συντονίστριας και των εισηγητών/εισηγητριών του συμποσίου ή του 

εργαστηρίου, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες ο 

οργανισμός/φορέας του/της καθενός/καθεμιάς.  

π.χ., Μιχαήλ Παπακώστας¹,  Ελένη Δημοπούλου², 

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

6. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον εργασιακό χώρο του/της 

συντονιστή/συντονίστριας και των εισηγητών/εισηγητριών του συμποσίου ή του 

εργαστηρίου στον τίτλο ή εντός του κειμένου της περίληψης/εισήγησης. 

7. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, όνομα 

συντονιστή/συντονίστριας και ονόματα εισηγητών/εισηγητριών του συμποσίου ή 

του εργαστηρίου, οργανισμούς/φορείς του καθενός/καθεμίας και το κείμενο της 

περίληψης της εισήγησης. 

8.  Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα 

κ.λπ., με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης 

του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 700 λέξεις συνολικά. 

9. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του ειδικού εντύπου η 

θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η εισήγηση για συμπόσιο ή 

εργαστήριο, καθώς επίσης και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (συμπόσιο ή 

εργαστήριο). 

10. Μετά την υποβολή της περίληψης, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, 

θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 

αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον/την υπεύθυνο/η 

αλληλογραφίας. 

Συνεχής ενημέρωση και πληροφορίες θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του συνεδρίου: 

(http://www.pi.ac.cy/literacy) 

Το πλήρως συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙA Ή 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

 literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (21 Ιουνίου 

2019)  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εισήγησης 

για συμπόσιο ή εργαστήριο, οι διοργανωτές του συνεδρίου θα αποστείλουν 

βεβαίωση παραλαβής στον/στην υπεύθυνο/η για την αλληλογραφία· σε περίπτωση 

μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, αυτός/ή θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους 

http://www.pi.ac.cy/literacy
mailto:literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy
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υπεύθυνους υποβολής εργασιών με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy .  

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των εισηγήσεων για συμπόσιο ή εργαστήριο θα 

αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία μέχρι τις 20 Ιουλίου 2019. 

Όσες/οι συγγραφείς επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του 

Συνεδρίου θα πρέπει, μετά την έγκριση της περίληψης του συμποσίου ή του 

εργαστηρίου, να υποβάλουν το πλήρες κείμενο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019. Το 

πλήρες κείμενο θα περάσει εκ νέου από διαδικασία αξιολόγησης και ο/η υπεύθυνος/η 

για την αλληλογραφία θα ειδοποιηθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2020. Σημειώνεται 

ότι μόνο συμπόσια ή εργαστήρια που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο θα μπορούν να 

συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 
 

 

Επικοινωνία: 

Ιστοχώρος  Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy      

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υποβολής Εργασιών:  literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy 

 

Υπεύθυνος υποβολής εργασιών:  

Σπύρος Σοφοκλέους  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sofokleous.s@cyearn.pi.ac.cy 
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