
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (e-POSTERS) 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Τα e-posters παρέχουν εξαιρετική ευελιξία και ευκολία σχεδιασμού. Καθώς η παρούσιασή 

τους γίνεται σε οθόνες και όχι μέσω προτζέκτορ, η προετοιμασία τους διαφέρει από μία 

παρουσίαση εντός της αίθουσας. Για αυτόν τον λόγο, φροντίστε να εκμεταλλευτείτε 

πλήρως τις δυνατότητες του νέου συστήματος και αποφύγετε είτε σελίδες με υπερβολικά 

πολλές λεπτομέρειες είτε σελίδες απλοϊκές με ελάχιστες πληροφορίες.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Τα e-posters προβάλλονται σε οθόνες με full HD με αναλογία 16:9 widescreen. Η ελάχιστη 

διαγώνιος των οθονών είναι 42’’ (ενδέχεται να είναι 47’’ ή 50’’), και αυτό μας δίνει την 

δυνατότητα για προβολή παρουσιάσεων σε πλαίσια έως 50*100 εκατοστών, κατά αναλογία 

με την έντυπη μορφή. Η παρουσίαση πρέπει να είναι σε μορφή powerpoint και όχι σε pdf, 

ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργασία του αρχείου αν χρειαστεί για την καλύτερη προβολή 

του.  

Ο προσανατολισμός των σελίδων, πρέπει να είναι οριζόντιος. Το βέλτιστο μέγεθος για την 

παρουσίαση του e-poster, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι:  Πλάτος 90cm,  Ύψος 

50cm. 

Γνωρίζοντας ότι μπορεί να έχετε ήδη σχεδιάσει το e-poster σας σε άλλες διαστάσεις, 

σημειώνουμε το εξής: Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές. Eάν έχετε σχεδιάσει το e-poster σας σε 

διαστάσεις που πλησιάζουν τα μεγέθη αυτά, τα γράμματα και τα σχέδιά σας θα είναι 

ευκρινή. Σε άλλη περίπτωση, οι τεχνικοί μας θα κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

βελτιστοποιηθεί η ευκρίνεια της εισήγησής σας.  

Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται από το PowerPoint είναι οι εξής:  Στην καρτέλα Σχεδίαση 

(Design), στην πρώτη επιλογή Διαμόρφωση σελίδας (Σχεδίαση / Διάταξη σελίδας / 

Διαμόρφωση σελίδας), αλλάξτε τις ιδιότητες ως εξής: 



 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ 

Τίτλος Διαφάνειας: Οποιοδήποτε μέγεθος γραμματοσειράς μεγαλύτερο του 42, είναι 

αρκετό για την ευκρινή απόδοση του τίτλου. Το προτεινόμενο μέγεθος είναι 60.   

Κυρίως Κείμενο: Προτείνεται μέγεθος γραμματοσειράς 32, για εύκολη ανάγνωση του 

κειμένου. Τα μεγέθη από 32 έως 36 είναι ιδανικά για το κυρίως σώμα της παρουσίασης. 

(Πρότυπη παρουσίαση, διαφάνεια 1).   

Κείμενο σε πίνακες ή διαγράμματα: Εδώ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές 

ίδιου μεγέθους με του κυρίως κειμένου.   

Σχόλια, παρατηρήσεις & βιβλιογραφία: Για τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σε εικόνες, 

πίνακες ή άλλα, καθώς και για τις βιλιογραφικές αναφορές, προτείνεται γραμματοσειρά 

μεγέθους 23 έως 26.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένης συζήτησης – ερωτήσεων). To περιεχόμενο πρέπει να είναι 

δομημένο έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιασθεί μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο όσο το 

δυνατόν πληρέστερα.  

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ E-POSTERS 

Σημειώνεται ότι οι 4 περιλήψεις που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία από 

την ειδική επιτροπή αξιολόγησης θα κληθούν να κάνουν σύντομη προφορική ανακοίνωση 

σε ειδική συνεδρία την Κυριακή το πρωί. Από την παρουσίαση των 4 εργασιών στην 

ενότητα αυτή θα βραβευτούν οι 2 καλύτερες. 


