ΡΝΜΒΜΘΕ ΝΓΞΖΘΕΣΓΩΚ ΓΞΓΑΟΖΩΚ
ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ: Ναναζθεοή 16 Φεβνμοανίμο 2018
Κάπμηεξ από ηηξ ενγαζίεξ ζα πανμοζηαζημύκ ςξ Ειεθηνμκηθέξ Ακανηεμέκεξ
Ακαθμηκώζεηξ (e-Posters) θαη θάπμηεξ ωξ Ννμθμνηθέξ Ακαθμηκώζεηξ. Πα eposters ζα πανμοζηαζημύκ με απεοζείαξ ακαπαναγςγή από ημ πνςηόηοπμ έκηοπμ
πςνίξ άιιε δηόνζςζε. Οη πνμθμνηθέξ ακαθμηκώζεηξ ζα πανμοζηαζημύκ γηα 8’ θαη
ζα δμζμύκ θαη 2΄γηα ζοδήηεζε.
Παναθαιμύμε κα ηενεζμύκ ζςζηά μη παναθάης μδεγίεξ Σύκηαλεξ Πενηιήρεςκ
Ενγαζηώκ.
ΜΔΕΓΖΓΟ ΟΡΚΠΑΛΕΟ
 H πενίιερε δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη ηηξ 350 ιέλεηξ.


Παναθαιμύμε κα πνεζημμπμηεζεί γναμμαημζεηνά Arial μεγέζμοξ 12.

Ο ηίηιμξ ηεξ ενγαζίαξ ζα πνέπεη κα είκαη γναμμέκμξ με θεθαιαία γνάμμαηα θαη
όζμ ημ δοκαηόκ πημ βναπύξ. π.π. ΔΖΑΠΑΞΑΕ ΓΘΡΗΜΔΕΟ ΚΕΟΠΓΖΑΟ ΗΑΖ
ΗΖΚΔΡΚΜΟ ΓΗΔΕΘΩΟΕΟ ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ ΗΑΖ
ΗΑΞΔΖΑΓΓΓΖΑΗΕΟ ΚΜΟΜΡ


Τα μκόμαηα ηωκ ζογγναθέωκ ζα πνέπεη κα είκαη ζηεκ μκμμαζηηθή με πεδά
γνάμμαηα. Να ακαθένεηαη πνώηα ημ επώκομμ θαη μεηά ημ όκμμα μιμγνάθωξ.
Πμ όκμμα ημο ζογγναθέα πμο ζα πανμοζηάζεη ηεκ ενγαζία ζα πνέπεη κα θένεη
αζηενίζθμ ζηεκ ανπή θαη ζημ ηέιμξ ημο μκόμαημξ. π.π. Φνάγθμξ Άγγειμξ,
*Παπαδόπμοιμξ Ιςάκκεξ*, Ιςακκίδεξ Κςκζηακηίκμξ.



Ηάηω από ηα μκόμαηα ηωκ ζογγναθέωκ ζα πνέπεη κα οπάνπεη ημ θέκηνμ
πνμέιεοζεξ ημο θάζε ζογγναθέα, γναμμέκμ με πεδά γνάμμαηα, θαζώξ θαη ε
πόιε ζηεκ μπμία βνίζθεηαη ημ θέκηνμ πνμέιεοζεξ ημο θάζε ζογγναθέα. π.π.
Γεκηθό Νμζμθμμείμ Αζεκώκ «Γ. Γεκκεμαηάξ», Αζήκα



Σε πενίπηςζε πενηζζμηένςκ ημο εκόξ θέκηνςκ πνμέιεοζεξ, μ δηαπωνηζμόξ
γίκεηαη με ανηζμμύξ εκηόξ πανεκζέζεςκ π.π. (1,2).



Σοκημμεύζεηξ όνςκ μπμνμύκ κα πνεζημμπμημύκηαη, αθμύ γναθμύκ ζε πανέκζεζε
μεηά ηεκ πνώηε ακαγναθή ημο όνμο μιμγνάθςξ ζημ θείμεκμ. Τα θάνμαθα
πνέπεη κα ακαθένμκηαη με ηεκ επίζεμε θαη όπη με ηεκ εμπμνηθή μκμμαζία ημοξ.

ΔΓΖΓΙΑ (βάζεη ηωκ παναπάκω μδεγηώκ)
ΔΖΑΠΑΞΑΕ ΓΘΡΗΜΔΕΟ ΚΕΟΠΓΖΑΟ ΗΑΖ ΗΖΚΔΡΚΜΟ ΓΗΔΕΘΩΟΕΟ
ΟΑΗΑΞΩΔΕ ΔΖΑΒΕΠΕ ΗΑΖ ΗΑΞΔΖΑΓΓΓΖΑΗΕΟ ΚΜΟΜΡ
*Θ. Φηιηππάημξ*1, Δ. Πακαγηςηάθμξ1, Ε. Γεςνγμζμπμύιμο1, Ε. Πηηανάθε1,
Γ. - Μ. Κμύιε1, Φ. Φνοζμπόμο2, Δ. Τμύζμοιεξ2, Φ. Σηεθακάδεξ2, Φ. Πίηζαβμξ2
1 Τμήμα Επηζηήμεξ Δηαηημιμγίαξ - Δηαηνμθήξ, Σπμιή Επηζηεμώκ Υγείαξ θαη Αγςγήξ,
Φανμθόπεημ Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ
2 Α΄ Κανδημιμγηθή Κιηκηθή, Ιαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ

(θείμεκμ έςξ 350 ιέλεηξ)
ΜΔΕΓΖΓΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ

Οη πενηιήρεηξ μπμνμύκ κα οπμβιεζμύκ μόκμ ειεθηνμκηθά ζημ e-mail
estasinou@tmg.gr


Πενηιήρεηξ ενγαζηώκ πμο ζα οπμβιεζμύκ μέζω fax δεκ ζα γίκμκηαη δεθηέξ.



Με ηεκ μνζή οπμβμιή ηεξ πενίιερεξ ηεξ ενγαζίαξ ζαξ ζα ιαμβάκεηαη ημ
μήκομα:
Γπηηοπήξ απμζημιή.
Οαξ εοπανηζημύμε πμο επηθμηκωκήζαηε μαδί μαξ!



Πενηιήρεηξ ενγαζηώκ πμο οπμβάιιμκηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ
οπμβμιήξ, δεκ ζα γίκμκηαη δεθηέξ.



Ιεηά ηεκ θνίζε ηςκ ενγαζηώκ ζα εκεμενςζείηε με ειεθηνμκηθό μήκομα πμίεξ
ενγαζίεξ έγηκακ απμδεθηέξ θαη με πμημ ηνόπμ ζα πανμοζηαζημύκ θαηά ηε
δηάνθεηα ημο Οοκεδνίμο (ειεθηνμκηθά e-poster ή πνμθμνηθά).

