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Οδηγίες για Προφορικές και Αναρτημένες 

Ανακοινώσεις (Poster & e-Poster) 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες 

ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα 

πρακτικά του Συνεδρίου. 

 

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης 

 

1. Ο διαθέσιμος χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 5 λεπτά. Παρακαλούμε 

για την πιστή τήρηση του χρονικού ορίου. 

2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης 

και θα διαρκεί 3 λεπτά 

3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point 

4. Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα 

5. Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε Memory 

Flash (USB Stick) σε αρχείο Microsoft Power Point 

6. Σε περίπτωση παρουσίασης μέσω φυσικής παρουσίας στο χώρο του ΚΕΔΕΑ οι ομιλητές 

πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 

λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους 

7. Σε περίπτωση εξ΄ αποστάσεως παρουσίασης αυτή θα γίνει με την βοήθεια της 

πλατφόρμας Zoom. Οι εισηγητές θα λάβουν στο email τους εγκαίρως τον υπερσύνδεσμο-

πρόσκληση για την πλατφόρμα Zoom και σχετικές οδηγίες σύνδεσης. Θα πρέπει να 

συνδεθούν στην πλατφόρμα 5 λεπτά πριν τον προκαθορισμένο χρόνο της παρουσίασης 

τους φροντίζοντας να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο τους στην σύνδεση. Συνδεόμενοι 

θα βρίσκονται στο περιβάλλον της αίθουσας αναμονής του Zoom όπου και θα αναμένουν 

μέχρι ο συντονιστής της Συνεδρίας τους να τους αποδεχθεί, οπότε και θα ξεκινήσει η 

παρουσίαση τους. 

8. Ο/Η συντονιστής/συντονίστρια της συνεδρίας θα μεταφέρει στον εισηγητή τις ερωτήσεις 

για να τις απαντήσει άμεσα στο τέλος της παρουσίασης. 
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Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης (poster)  

 

1. Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για την ανάρτηση των αναρτημένων ανακοινώσεων 

(poster).  

2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος  80 εκατοστά και μέγιστο 

ύψος 115 εκατοστά (Π 0,8m Χ Υ1,15m) 

3. Η εκτύπωση των poster είναι ευθύνη των εισηγητών  

4. Η ανάρτηση των poster είναι ευθύνη των εισηγητών και θα γίνει με χρήση blue tack ή 

χαρτοταινίας διπλής όψεως σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου. 

5. Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από 

αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ 

6. Το poster αναρτάται την ημέρα του Συνεδρίου που προβλέπεται στο πρόγραμμα (Σάββατο 

10/12/2022) και απομακρύνεται με τη λήξη της συγκεκριμένης ημέρας 

7. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από 

το poster κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης, από το πρόγραμμα, χρονικής περιόδου της 

ημέρας, για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους 

 
Οδηγίες e-poster 

 
Όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα αναρτηθούν και σε ειδικά διαμορφωμένη ενότητα της 

ιστοσελίδας του Συνεδρίου (ως e-poster) το πρωί του Σαββάτου 10-12-2022 και θα 

παραμείνουν εκεί μέχρι την λήξη των εργασιών το βράδυ του Σαββάτου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι θα μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τα ερωτήματά τους προς 

τους συγγραφείς των εργασιών μέσω ειδικής φόρμας που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα και τα 

οποία θα προωθούνται απευθείας προς το email  του υπεύθυνου εισηγητή.  

 

Ο εισηγητής στην συνέχεια θα έχει την αποκλειστική ευθύνη να απαντήσει στα ερωτήματα 

αυτά απευθείας, χωρίς την μεσολάβηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τις 

επόμενες μέρες. 

 

Παρακαλούμε αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 30-11-2022 και ώρα 20:00 οι εισηγητές 

να αποστείλουν μήνυμα με θέμα «13o Συνέδριο ΠΕΒ e-poster» στο email  του Συνεδρίου 

(biopevconf@gmail.com) τα παρακάτω : 

α) το e-poster της εργασίας σε μορφή αρχείου εικόνας, κατά προτίμηση jpg (ή 

εναλλακτικά pdf) μεγέθους μέχρι 5-6 ΜΒ και 

β) το ονοματεπώνυμο και το email του υπεύθυνου εισηγητή, σε περίπτωση πολλών 

εισηγητών, που θα αναλάβει να απαντήσει στις ερωτήσεις που πιθανόν να γίνουν κατά 

την παρουσίαση των e-poster.  

 
Με εκτίμηση 

Η Ο.Ε. του Συνεδρίου 
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