
6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στην Ακτινοδιαγνωστική  

6-8 Οκτωβρίου 2017, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Με email στην Γραμματεία του Συνεδρίου (congress@theotokistravel.gr)  
Θέμα: Υποβολή Εργασίας – 6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγ. Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 
Προθεσμία Υποβολής: 15 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι εργασίες προς αξιολόγηση είναι δύο ειδών: 

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Κατόπιν αξιολόγησης, δεκτές για προφορική ανακοίνωση θα γίνουν κυρίως
εργασίες που αφορούν ερευνητικό έργο. Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι δώδεκα (12). Η
διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι 6 λεπτά συν 2 λεπτά συζήτηση.
Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις,
γραμματοσειρά Arial 12. Θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος, η θεματική ενότητα (1. Θώρακας, 2. Καρδιά-
Αγγεία, 3. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 4. Κεφαλή-Τράχηλος, 5. Μαστός, 6. Μυοσκελετικό, 7. Ογκολογική
Απεικόνιση, 8. Ουροποιογεννητικό-Πύελος, 9. Παιδιατρική Ακτινολογία, 10. Πεπτικό, 11. Επεμβατική
Ακτινολογία), να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή και να είναι δομημένο ως εξής:

1) Σκοπός της Μελέτης
2) Υλικό και Μέθοδοι
3) Αποτελέσματα
4) Συμπέρασμα

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Εκπαιδευτικού περιεχομένου εργασίες και εργασίες που αναφέρονται σε
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case report) θα γίνουν δεκτές για  ηλεκτρονική ανάρτηση (e-poster). Ο μέγιστος
αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι δώδεκα (12). Ειδικά για τα case report ο μέγιστος αριθμός
συγγραφέων είναι οκτώ (8).

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις,
γραμματοσειρά Arial 12. Θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος, η θεματική ενότητα (1. Θώρακας, 2. Καρδιά-
Αγγεία, 3. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 4. Κεφαλή-Τράχηλος, 5. Μαστός, 6. Μυοσκελετικό, 7. Ογκολογική
Απεικόνιση, 8. Ουροποιογεννητικό-Πύελος, 9. Παιδιατρική Ακτινολογία, 10. Πεπτικό, 11. Επεμβατική
Ακτινολογία) και να είναι δομημένο ως εξής:

1) Εκπαιδευτικοί στόχοι
2) Υλικό

Τα αρχεία των e-poster (power point) θα πρέπει να αποσταλούν, εφ’ όσον η εργασία γίνει δεκτή, με email 
(congress@theotokistravel.gr), έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα: e-poster - 6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης 
Επαγγ. Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 

Για όλες τις εργασίες που αποστέλλονται, θα πρέπει να διευκρινίζεται αν αφορoύν σε  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (προφορική ανακοίνωση) ή  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (e-poster ή case report). Επίσης 
πρέπει να αναφέρεται το Επιστημονικό Ίδρυμα από όπου προέρχεται η εργασία και τα στοιχεία (όνομα, 
τηλέφωνο, email) του υπεύθυνου για επικοινωνία.  

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο όλων των 
συμμετεχόντων. 
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