
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Tα e-posters σας παρέχουν εξαιρετική προσαρμοστικότητα και ικανότητα σχεδιασμού 

δεδομένου ότι έχουν προετοιμαστεί με τη χρήση του Microsoft PowerPoint (ή κάποιας 

παρόμοιας εφαρμογής). Δεδομένου ότι η παρουσίασή σας θα προβληθεί σε μεγάλες οθόνες  

και όχι σε οθόνη βίντεο-προβολής διαφέρει ελαφρώς από μια παρουσίαση σε συνεδριακή 

αίθουσα. Για αυτό το λόγο βεβαιωθείτε ότι εκμεταλλεύεστε πλήρως τις δυνατότητες του νέου 

συστήματος και αποφύγετε τις διαφάνειες με υπερβολικό φόρτο πληροφοριών ή με ελάχιστες 

πληροφορίες. 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το e-poster θα πρέπει να έχει μορφή .jpg  

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη παρουσίασή σας επιλέγοντας τη προτεινόμενη διαφάνεια ppt 

του Συνεδρίου αλλά θα πρέπει να την αποθηκεύσετε (ή εξάγετε) ως jpg αρχείο και να 

επαληθεύσετε σε κάποιο υπολογιστή εκτός του δικού σας ότι είναι λειτουργική. 

Tα e-poster προβάλλονται σε οθόνες 55 ιντσών σε ανάλυση εικονοστοιχείων πλήρους 

υψηλής ευκρίνειας (1920x1080) και σε ευρεία αναλογία οθόνης (16:9) προκειμένου οι εικόνες 

να πληρούν τις προδιαγραφές αναλογίας 16:9 και σε ελάχιστη ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 

(1280χ720) μέχρι και πλήρους υψηλής ευκρίνειας (1920χ1080) όπως επίσης και σε 

πυκνότητα εικονοστοιχείων ανά ίντσα από 100 έως 150 (dpi) (οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη 

ενσωματωθεί στο πρότυπο του PowerPoint). 

Αναφορικά με τη γραμματοσειρά που χρειάζεται να επιλέξετε, έχετε κατά νου ότι είναι πιο 

ασφαλές να χρησιμοποιείτε κάποια από τις προκαθορισμένες γραμματοσειρές όπως Arial, 

Calibri, Tahoma, Verdana κ.α.  

Ο απαιτούμενες προδιαγραφές είναι οι εξής:  

 

Γραμματοσειρές 

 

Τίτλος διαφάνειας: 

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι ≥ 25 pt  

 

Συγγραφείς και Στοιχεία Συγγραφέων 

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι ≥ 9 pt 

 

Κυρίως Κείμενο: 

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι τουλάχιστον ≥ 6pt (ώστε να είναι ευανάγνωστα από 

απόσταση έως 2 μέτρα). 

 

Κείμενο σε πίνακες ή εικόνες: 

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι τουλάχιστον ≥ 6pt (ώστε να είναι ευανάγνωστα από 

απόσταση έως 2 μέτρα). 

 

 

Σχόλια και Παραπομπές: 

Οδηγίες για e-posters 



Το προτεινόμενο μέγεθος είναι τουλάχιστον 4pt to 6pt (ώστε να είναι ευανάγνωστα από 

απόσταση έως 2 μέτρα). 

 

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση e-poster παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω 

οδηγίες: 

 

 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 Η παρουσίαση θα πρέπει να αποτελείται από μια σελίδα (jpg format) στην οποία 

θα χρησιμοποιείται η προτεινόμενη ppt διαφάνεια. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΚΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

 

 Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε ένα βίντεο ή ένα πίνακα στη 

παρουσίασή σας μπορείτε να διαγράψετε τα σχετικά πλαίσια και να προσαρμόσετε 

ανάλογα τα υπόλοιπα πλαίσια χρησιμοποιώντας έτσι περισσότερο χώρο για τα 

κείμενά σας. 

 

 


