
 
Οδηγίες παρουσίασης της εγκεκριμένης εργασίας σας στο Διεθνές Συνέδριο 

ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων 

 

 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης της 

εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

(http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/symposia) μετά την 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018. 

  

Οδηγίες για τις ψηφιακές αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster) 

 

Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως ψηφιακές αναρτημένες ανακοίνωσεις e-poster 

και πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ψηφιακές, δηλαδή είναι αρχεία powerpoint που 

παρουσιάζονται σε γιγαντοοθόνη και όχι εκτυπωμένα Poster. 

Θα πρέπει να ετοιμάσετε την παρουσίασή σας αμέσως μετά την έγκρισή της σε μορφή 

«παρουσίασης powerpoint», γράφοντας το κείμενο ΜΟΝΟ στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , 

και σε  2 μόνο διαφάνειες εκ των οποίων:  η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους 

συγγραφείς, την προέλευση, το σκοπό και τη μέθοδο και η δεύτερη τα αποτελέσματα 

τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία.  

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής σας παρουσίασης e-poster, θα πρέπει να 

αποστείλετε το αρχείο στο email: leitourgiki@phyed.duth.gr το αργότερο μέχρι την 

25η  Νοεμβρίου 2018. Προσοχή: «αποθηκεύστε» το αρχείο ονομάζοντάς το με το 

Νούμερο Ανακοίνωσης (πχ. P01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας. 

Για τη διευκόλυνσή σας υπάρχει το πρότυπο αρχείο “e-Poster presentation DEMO 

”στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, «κατεβάστε το» και δημιουργήστε την παρουσίασή 

σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα 

υπόβαθρου & λογότυπα). 

 

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


 
Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σας στο Συνέδριο και η παρουσίαση της ψηφιακής 

αναρτημένης ανακοίνωσής σας θα πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των 

πρακτικών του Συνεδρίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μετα το πέρας των 

εργασιών αυτού. Στην περίπτωση που δεν παρουσιάσετε την εργασία σας κατά την 

ημέρα και ώρα που έχει οριστεί από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, η εργασία σας ΔΕΝ 

θα αναρτηθεί στο σχετικό ιστοχώρο. 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης της 

ψηφιακής αναρτημένης εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

του Συνεδρίου  μετά την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018. 


