
 

Οδθγίεσ Δθμιουργίασ και Τποβολισ e-Posters 

 Η δθμιουργία, διαχείριςθ, υποβολι και παρουςίαςθ των Posters γίνεται 
θλεκτρονικά. 

 Η παρουςίαςθ ςε Power Point των εγκεκριμζνων e-posters πρζπει να αποςταλεί 
ςτθ Γραμματεία του υνεδρίου ζωσ τθν Παραςκευι 31 Ιανουαρίου 2020 ϊςτε να 
ενταχκεί ςτθν πλατφόρμα των e-posters. 

 Προςοχι: Δεν δύναται θ υποβολι e-posters ςτο υνζδριο. Μετά το πζρασ τθσ 
κακοριςμζνθσ θμερομθνίασ, δεν κα γίνονται δεκτά e-posters. 

 Απαιτείται θ εγγραφι όλων των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο.  

Δθμιουργία του e-Poster με PowerPoint 

 

 Παρακαλοφμε να χρθςιμοποιιςετε το πρόγραμμα PowerPoint για τθ δθμιουργία 
του e-Poster. 

 Να ορίςετε τισ διαςτάςεισ από το μενοφ Αρχείο -> Διαμόρφωςθ ςελίδασ ςε: 140 εκ. 
πλάτοσ x 79 εκ. φψοσ, ιτοι ςε οριηόντιο προςανατολιςμό. 

 Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε φόντο, γραμματοςειρζσ και χρϊματα τθσ αρεςκείασ 
ςασ. Παρακαλοφμε όπωσ μεριμνιςετε να επιλζξετε ςυνδυαςμοφσ ευδιάκριτουσ. Για 
τισ ενςωματωμζνεσ εικόνεσ να χρθςιμοποιιςετε format .jpeg ι .png ςε ανάλυςθ 72 
ι 96 dpi ςε οριηόντιο προςανατολιςμό. Με αυτό τον τρόπο κα επιτευχκεί υψθλι 
ποιότθτα εικόνασ και μικρόσ όγκοσ του αρχείου. 

 Η δομι του e-poster πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:  
 ΣΙΣΛΟ : με Κεφαλαία γράμματα 
 ΤΓΓΡΑΦΕΙ: με Πεηοκεφαλαία γράμματα 
 ΙΔΡΤΜΑ: με Πεηοκεφαλαία γράμματα 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: με Πεηοκεφαλαία γράμματα 

Τποβολι των e-poster 

 

 Η προκεςμία υποβολισ των εγκεκριμζνων e-Posters λιγει τθν Παραςκευι 31 
Ιανουαρίου 2020. 

 Ονομάςτε το αρχείο ςασ με τον τίτλο τθσ εργαςίασ ςασ και αποκθκεφςτε το ωσ τφπο 
.ppt  ι .pptx. 

 Πριν τθν αποςτολι του e-Poster ςασ επιβεβαιϊςτε ότι το αρχείο ζχει ςωςτζσ 
διαςτάςεισ και δεν ξεπερνά τα 4 ΜΒ ςε μζγεκοσ. 

 Απαιτείται θ εγγραφι όλων των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο.  
 Παρακαλοφμε υπογράψτε το e-mail ςασ με το ονοματεπϊνυμό ςασ και ζνα 

τθλζφωνο επικοινωνίασ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

Παρακαλοφμε να ςτείλετε το ςυνθμμζνο αρχείο ςτισ διευκφνςεισ, 

retsisx@one2onesa.com & ngeorgiadou@one2onesa.com , 

ωσ εξισ: e-POSTER / ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ / ΣΙΣΛΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 
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