
 
Οδηγύεσ παρουςύαςησ τησ εγκεκριμϋνησ εργαςύασ ςασ ςτο Διεθνϋσ Συνϋδριο 

ΛΕΙτουργικό ΔΙΑχεύριςη Τραυματιςμϋνων Αθλητών και Αςκουμϋνων 

 

 

Οδηγύεσ για τισ ψηφιακϋσ αναρτημϋνεσ ανακοινώςεισ (e-poster) 

 

Όλεσ οι εργαςύεσ θα παρουςιαςτούν ωσ ψηφιακϋσ αναρτημϋνεσ ανακούνωςεισ e-poster 

και πρϋπει να λϊβετε υπόψη τα παρακϊτω: 

Οι αναρτημϋνεσ ανακοινώςεισ εύναι ψηφιακϋσ, δηλαδό εύναι αρχεύα powerpoint που 

παρουςιϊζονται ςε γιγαντοοθόνη και όχι εκτυπωμϋνα Poster. 

Θα πρϋπει να ετοιμϊςετε την παρουςύαςό ςασ αμϋςωσ μετϊ την ϋγκριςό τησ ςε μορφό 

«παρουςύαςησ powerpoint», γρϊφοντασ το κεύμενο ΜΟΝΟ ςτην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , 

και ςε  2 μόνο διαφϊνειεσ εκ των οπούων:  η πρώτη θα περιλαμβϊνει τον τύτλο, τουσ 

ςυγγραφεύσ, την προϋλευςη, το ςκοπό και τη μϋθοδο και η δεύτερη τα αποτελϋςματα 

τα ςυμπερϊςματα και τη βιβλιογραφύα.  

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ψηφιακόσ ςασ παρουςύαςησ e-poster, θα πρϋπει να 

αποςτεύλετε το αρχεύο ςτο email: leitourgiki@phyed.duth.gr το αργότερο μϋχρι τισ 3 

Οκτωβρύου 2010. Προςοχό: «αποθηκεύςτε» το αρχεύο ονομϊζοντϊσ το με το Νούμερο 

Ανακούνωςησ (πχ. P01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ τησ εργαςύασ. 

Για τη διευκόλυνςό ςασ υπϊρχει το πρότυπο αρχεύο “e-Poster presentation DEMO 

”ςτην ιςτοςελύδα του Συνεδρύου, «κατεβϊςτε το» και δημιουργόςτε την παρουςύαςό 

ςασ επϊνω ςε αυτό το αρχεύο διατηρώντασ όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεύα (χρώμα 

υπόβαθρου & λογότυπα). 

 

Να ςημειωθεύ ότι η ςυμμετοχό ςασ ςτο Συνϋδριο και η παρουςύαςη τησ ψηφιακόσ 

αναρτημϋνησ ανακούνωςόσ ςασ θα πιςτοποιηθεύ από το ηλεκτρονικό αρχεύο των 

πρακτικών του Συνεδρύου που θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα μετα το πϋρασ των 

εργαςιών αυτού. Στην περύπτωςη που δεν παρουςιϊςετε την εργαςύα ςασ κατϊ την 

https://www.icpes.gr/pics/E_POSTER.ppt
https://www.icpes.gr/pics/E_POSTER.ppt


 
ημϋρα και ώρα που ϋχει οριςτεύ από το Πρόγραμμα του Συνεδρύου, η εργαςύα ςασ ΔΕΝ 

θα αναρτηθεύ ςτο ςχετικό ιςτοχώρο. 

Προκειμϋνου να ενημερωθεύτε για την ακριβό ημϋρα και ώρα παρουςύαςησ τησ 

ψηφιακόσ αναρτημϋνησ εργαςύασ ςασ, ςασ αποςτϋλλουμε την πρόχειρη εκτύπωςη του 

προγρϊμματοσ. 

Τϋλοσ, εϊν επιθυμεύτε να υποβϊλλεται τριςϋλιδο ϊρθρο τησ εγκεκριμϋνησ εργαςύασ ςασ 

θα πρϋπει να ενημερώςετε την γραμματεύα του Συνεδρύου ώςτε να λϊβετε περαιτϋρω 

οδηγύεσ ςτο eMail : 

leitourgiki@phyed.duth.gr 


