ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών έχουν ενημερωθεί με τα αποτελέσματα των
υποβληθεισών περιλήψεων και όλα ακριβή στοιχεία ανακοίνωσή τους.
Πατήστε ΕΔΩ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (e-mail-password) όπως
κατά την καταχώρησή της.
H ανάρτηση των e-posters θα γίνει στην πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης και
σε οθόνες προβολής στο χώρο του Συνεδρίου χωρίς σχολιασμό ή συζήτηση.
Όλα τα e-posters θα προβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα είναι
διαθέσιμα για παρακολούθηση από όλους τους συνέδρους. Οι εγγεγραμμένοι
σύνεδροι θα λάβουν στο e-mail τους τον κωδικό σύνδεσης λίγες ημέρες πριν την
έναρξη του Συνεδρίου.
Για τη δημιουργία του e-poster, θα βρείτε παρακάτω τις σχετικές οδηγίες τις οποίες
παρακαλούμε να τηρήσετε με ακρίβεια και να μας αποστείλετε το αργότερo την
Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 το σχετικό αρχείο στα e-mails: iea@mednet.gr,
mednet@mednet.gr ώστε να το παραλάβουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν και
την ανάρτηση του.
Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Τόμο Περιλήψεων, ο
οποίος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΙΕΑ (www.mednet.gr) μετά το πέρας του
Συνεδρίου, θα συμπεριληφθούν οι περιλήψεις των e-posters που θα αναρτηθούν στο
Συνέδριο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση της εργασίας σας προϋποθέτει την
εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ E-POSTERS
• Τα αρχεία των e-Posters πρέπει να είναι σε μορφή PDF με αναλογία 16:9.
• Ο προσανατολισμός των σελίδων, πρέπει να είναι οριζόντιος (landscape).
• Το βέλτιστο μέγεθος για την παρουσίαση του e-poster, όπως προκύπτει από τα
παραπάνω, είναι: Πλάτος: 90cm και ύψος: 50cm
• Η παρουσίαση πρέπει να αποτελείται από 1 έως και 3 σελίδες.
Γραμματοσειρά:
Προτεινόμενες γραμματοσειρές είναι εκείνες που είναι εγκατεστημένες σε όλους τους
Η/Υ και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (π.χ. Arial).
Τίτλος Διαφάνειας:
Φροντίστε ο τίτλος της ανακοίνωσής σας να είναι σε γραμματοσειρά μεγαλύτερου
μεγέθους από το υπόλοιπο κείμενο. Οποιοδήποτε μέγεθος γραμματοσειράς από 42
και άνω, είναι ικανοποιητικό (προτεινόμενο μέγεθος 60).
Κυρίως κείμενο ή κείμενο σε πίνακες ή διαγράμματα:
Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς είναι το 32. Μεγέθη μεγαλύτερα του 40 ίσως
σας δυσκολέψουν. Για τη λεζάντα εικόνων ή διαγραμμάτων μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και μικρότερα μεγέθη, ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το
κείμενο για την κατανόηση της εικόνας ή του διαγράμματος.
Παρατηρήσεις και βιβλιογραφία:
Για τις παρατηρήσεις και για τις βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται
γραμματοσειρά μεγέθους 23 έως 26.
Το περιεχόμενο της παρουσίασης συνιστάται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω:
➢ Περίληψη – Εισαγωγή
➢ Κυρίως κείμενο με εικόνες και /ή πίνακες. Οι εικόνες πρέπει να έχουν σχόλια, ενώ
οι πίνακες τίτλο. Ενδείκνυται η χρήση αρίθμησης.
➢ Συμπεράσματα
➢ Βιβλιογραφικές αναφορές
Οι ανακοινώσεις θα προβάλλονται σε κυκλική παρουσίαση (loop) στο
περιβάλλον της πλατφόρμας χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης,
κατανεμημένες ανά θεματικές ενότητες, όπως αυτές θα προκύψουν μετά
και τον σχετικό σχεδιασμό της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
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