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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

Οι περιλήψεις των εργασιών δύνανται να υποβάλλονται από 2 Μαρτίου 2020 μέχρι το 

αργότερο 15 Απριλίου 2020.  

 Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά στο website του 

συνεδρίου:  http://www.scrs.edu.gr. 

•  Επιλέγετε από την αρχική σελίδα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/Συμμετοχή με υποβολή περίληψης 

εργασίας και συμπληρώνετε τα εμφανιζόμενα πεδία. 

Στα πεδία Όνομα/Επώνυμο/Email Μαθητή συμπληρώνετε τα στοιχεία του υπεύθυνου 

μαθητή για την επικοινωνία με τη γραμματεία του Συνεδρίου καθώς και αντίστοιχα τα 

στοιχεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για την επικοινωνία με τη Γραμματεία του 

Συνεδρίου. 

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Συνεδρίου σχετικά με την εργασία που 

υποβλήθηκε, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο δια του υπεύθυνου Μαθητή και 

επιβλέποντα Εκπαιδευτικού, οι οποίοι και θα παραλαμβάνουν κάθε σχετική αλληλογραφία 

από τη Γραμματεία του Συνεδρίου. 

•  Επισυνάπτετε το αρχείο της περίληψης διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Εργασίες που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές. 

•  Εντάσσετε την περίληψη σε μια εκ των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.  

•  Μπορείτε να δηλώσετε (προαιρετικά) στις Παρατηρήσεις τον επιθυμητό τρόπο 

παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση), χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για 

την Κριτική και Οργανωτική Επιτροπή.  

•   Η παραλαβή της περίληψης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιβεβαιώνεται με 

αυτόματο μήνυμα αμέσως μετά την υποβολή της. 



              

•   Κάθε εργασία έχει ένα μοναδικό ID Number, που αποτελεί και την ταυτότητα της εργασίας. 

Το ID Number της εργασίας - το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για την επικοινωνία με τη 

γραμματεία του συνεδρίου - θα παραλάβετε εντός 5 ημερών από την υποβολή της 

περίληψης, στο e-mail του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα. Αν ο υπεύθυνος για 

την επικοινωνία συγγραφέας δεν λάβει στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα το ID Number 

της εργασίας,  θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του συνεδρίου.  

•   Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε 

όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου, αποκλειστικά με χρήση του ID 

Number  της εργασίας.  

 

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου. 

Η κρίση των εργασιών θα γίνεται από το σώμα αξιολογητών-κριτών, το οποίο έχει οριστεί 
διαφορετικό για κάθε θεματική ενότητα. 

Η διαδικασία της κρίσης των εργασιών συντονίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου και τελεί υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου η οποία 
και είναι υπεύθυνη για την τελική αποδοχή της εργασίας.  

 

Κριτήρια αξιολόγησης περίληψης 

Στην περίληψη αξιολογούνται: 
• Ο βαθμός  πρωτοτυπίας και η καινοτομία που χαρακτηρίζουν το υπό διερεύνηση 

πρόβλημα,  
• Ο βαθμός  σαφήνειας με την οποία διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, 
• Ελέγχεται η συνάφεια του προς διερεύνηση προβλήματος με τους θεματικούς 

άξονες του συνεδρίου. 

Ανακοίνωση της αποδοχής της περίληψης προγραμματίζεται  μέχρι 20 Μαΐου 2020. 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 

 


