
  
 
 

 
 
 

 

 
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

& 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

18ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

Πάτρα, 19 – 20 επτεμβρίου 2015 

Ξενοδοχείο «Porto Rio» 

 

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 

Αγαπθτοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ προςκαλϊ ςτο 18ο υνζδριο Ακτινολόγων τησ Νοτιοδυτικήσ Ελλάδασ 

που διοργανϊνουν θ Εταιρεία Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με το 

Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και που φζτοσ πρόκειται να γίνει ςτισ 

19 και 20 Σεπτεμβρίου ςτθν Πάτρα ςτο ξενοδοχείο Porto Rio. 

Το φετινό Συνζδριό μασ κα εςτιάςει ςε κζματα του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ (Κ.Ν.Σ.). 

Στο ςυνζδριο κα ςυμμετάςχουν νοςοκομειακοί γιατροί και ελευκεροεπαγγελματίεσ από όλθ 

τθ Δυτικι Ελλάδα κακϊσ και κακθγθτζσ από τα Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ. 

Θα αναλυκοφν κζματα εκπαίδευςθσ των ειδικευομζνων ςτθν Ακτινοδιαγνωςτικι, με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςισ τουσ. 

Θα πραγματοποιθκοφν επίςθσ ελεφκερεσ ανακοινϊςεισ από μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί ςτα 

διάφορα εργαςτιρια τθσ χϊρασ.  

Εφχομαι και ελπίηω προςωπικά και εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ και αυτό το 

Συνζδριό μασ να είναι εφάμιλλο των προθγουμζνων. 

Με τιμι, 
Ο Πρόεδροσ του Συνεδρίου 
 
Θεόδωροσ Πζτςασ 
Κακθγθτισ Ακτινολογίασ  
Δ/ντισ Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ  
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
 



 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

 Πρϊτα αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ με κεφαλαία γράμματα ςτοιχιςμζνοσ ςτο 

κζντρο τθσ ςελίδασ.  

 Ακολουκοφν τα ονόματα των Συγγραφζων, ςτοιχιςμζνα αριςτερά, με πεηά γράμματα 

πλθν του αρχικοφ. Πρϊτα αναγράφεται το αρχικό του μικροφ ονόματοσ με τελεία και 

ςτθ ςυνζχεια το επϊνυμο. Το κάκε όνομα ςυγγραφζα χωρίηεται με κόμμα. Το όνομα 

του ςυγγραφζα ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ τθσ παρουςίαςθσ πρζπει να είναι 

υπογραμμιςμζνο.  

 Ακολουκεί το Ίδρυμα με πεηά γράμματα, πλθν του αρχικοφ, και ςε πτϊςθ ονομαςτικι.  

 Το κείμενο τθσ περίλθψθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ, ενϊ θ 

γραμματοςειρά κα πρζπει να είναι ςε Times New Roman 11.  

 Η περίλθψθ πρζπει να ακολουκεί τθν εξισ δομι: Σκοπόσ - Υλικό & Μζκοδοσ – 

Αποτελζςματα – Συμπεράςματα, διαρκρωμζνθ ςε παραγράφουσ με αντίςτοιχεσ 

επικεφαλίδεσ.  

 Στο τζλοσ ακολουκεί το ονοματεπϊνυμο, το τθλζφωνο και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του υπευκφνου ςυγγραφζα.  
 

Όλεσ οι περιλιψεισ αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ: 

cpr@pat.forthnet.gr , ωσ ςυνθμμζνο αρχείο word και με κζμα μθνφματοσ: «18ο υνζδριο 

Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ – Περιλήψεισ». 

Εργαςίεσ που δεν είναι ςυμμορφωμζνεσ με τισ παραπάνω οδηγίεσ δεν θα γίνονται δεκτζσ 

προσ αξιολόγηςη. Εργαςίεσ που αποςτζλλονται με fax ή ταχυδρομικώσ, επίςησ δεν θα 

γίνονται δεκτζσ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία αποςτολισ τουσ είναι θ 31η Αυγοφςτου 2015. Μετά τθ λιξθ τθσ 

θμερομθνίασ αυτισ οι εργαςίεσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

Όλθ θ αλλθλογραφία ςχετικά με τθν αποδοχι των εργαςιϊν και τον τρόπο παρουςίαςισ τουσ 

κα γίνεται ΜΟΝΟ μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Για το ςκοπό αυτό ο υπεφκυνοσ 

ςυγγραφζασ κα πρζπει να φροντίηει για τθν λεπτομερι αποςτολι των ςτοιχείων επικοινωνίασ 

του. 

Κατά τθν Τελετι Λιξθσ του Συνεδρίου κα πραγματοποιθκεί βράβευςθ των καλφτερων 

ελεφκερων ανακοινϊςεων. 

 Γραμματεία υνεδρίου: 

C.P.R./ Conferences Public Relations 

Λουκία Σιμονοβίκθ – Κορδοπάτθ 

Πετμεηά 11, 26442, Πάτρα 

Τθλ.:+30 2610995698 

Fax: +30 2610995691 

e-mail: cpr@pat.forthnet.gr 

website: www.cprconferences.gr 

mailto:cpr@pat.forthnet.gr
mailto:cpr@pat.forthnet.gr
http://www.cprconferences.gr/

