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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα
short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 28 Μαρτίου 2022
είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310
/ 282512), είτε ηλεκτρονικά στο email της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο
του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το
Δελτίο Συμμετοχής – Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την
οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες
συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή
του συνεδρίου, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον
συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Σε περίπτωση απόρριψης περίληψης εργασίας από την
Επιστημονική Επιτροπή, το δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Μπορεί όμως, να
επανυποβληθεί η περίληψη με τυχόν διορθώσεις, χωρίς καταβολή εκ νέου του δικαιώματος
συμμετοχής και εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.
Ακόμα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ποσό που κατεβλήθη ως δικαίωμα συμμετοχής, σε
περίπτωση απόρριψης, για την υποβολή άλλης περίληψης από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς,
εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων. Εφιστάται η προσοχή
των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να
πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από την
οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των
περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης
επιστημονικής εργασίας. Η καταβολή κάθε δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Οι
οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με
αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε.
στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση
www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει
να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι
ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και
τα short paper τις 3 σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
2. Τα short paper αλλά και οι ολόκληρες εργασίες (full paper), που θα γίνουν δεκτές από την
Επιστημονική Επιτροπή και εφόσον έχουν καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν
ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο
τεύχος του 2022 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (ISSN: 1106-4196). Η
παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην
αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε
μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 €
και για κάθε full paper είναι 100 €. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.
όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής και αυτών των εργασιών είναι
μέχρι 28 / 3 / 2022.
3. Όλες οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) θα
δημοσιευθούν στο ειδικό έντυπο του προγράμματος, που θα διανεμηθεί.
4. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται
όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2022), μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της
Ε.Γ.Β.Ε. προκειμένου να πληροφορηθούν πόσες συνδρομές οφείλουν και να αποστείλουν το
σχετικό ποσό, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση
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συμμετοχής τους για το συνέδριο. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν
φωτοτυπία του πτυχίου τους, μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,
διεύθυνση, τ.κ., πόλη, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα, e.mail) και το ποσό που
αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από την ειδική τιμή συμμετοχής
που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
5. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε
στέλνοντας e-mail, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε
μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 16.30 έως 20.30.
6. Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης που επικρατεί με τον Κορονοϊό COVID-19, θα υπάρχει η
δυνατότητα να χορηγηθούν και βεβαιώσεις έγκρισης παρουσίασης επιστημονικής εργασίας
(αμέσως μετά την κρίση τους από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου).
7. Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων και των εγγραφών μπορεί να
γίνεται είτε με ταχυδρομική επιταγή είτε μέσω λογαριασμού τραπέζης και με e-banking:
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 28 / 3 / 2022
1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 97 και
μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και
το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και
συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί
μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να
αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα
απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της
Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η
εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να
αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο email της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο
έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται
απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής – Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο
(φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται
μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής
της εργασίας από τα ΕΛΤΑ ή το αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Γ.Β.Ε.
(είτε η κατάθεση γίνει σε κατάστημα τράπεζας είτε μέσω e-banking).
6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα
παρουσίασης μέσω Η/Υ.
7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την
Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.
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