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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

1. Προφορικές ανακοινώσεις 

Ο συνολικός χρόνος για κάθε εργασία είναι δεκαπέντε λεπτά, εκ των οποίων τα δέκα 

πρώτα λεπτά θα παρουσιάζεται η εργασία και στα επόµενα πέντε λεπτά θα 

ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση. 

H τελική µορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι σε αρχείο Power Point (Microsoft 

Windows των office 2003). Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να έχει ως τίτλο το 

όνοµα του πρώτου συγγραφέα. 

Για να µην παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην έναρξη των συνεδριών, στη Γραµµατεία 

του Συνεδρίου από την πρώτη ηµέρα (Πέµπτη 6 Μαΐου), θα υπάρχει αρµόδιο µέλος της 

Οργανωτικής Επιτροπής, το οποίο θα συγκεντρώνει τα αρχεία των παρουσιάσεων. Οι 

συνάδελφοι που δεν θα προσέλθουν την πρώτη ηµέρα, θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε 

τουλάχιστον µισή ώρα πριν την έναρξη των συνεδριών, να προσκοµίσουν το αρχείο µε 

την παρουσιάση της εργασίας τους. 

Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερµά η χρήση ευκρινών γραµµατοσειρών 

ικανοποιητικού µεγέθους και περιορισµός της έκτασης του κειµένου σε καθεµία από 

αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της 

αίθουσας. H εµπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν µεγάλο αριθµό 

πληροφοριών σε µια σελίδα, αναγκαστικά χρησιµοποιούν πολύ µικρά γράµµατα που 

είναι µόλις ορατά ακόµη και από τις πρώτες θέσεις. 

 

2. Aναρτηµένες ανακοινώσεις (posters) 
 

Οι αναρτηµένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70x100 cm και 

το µέγεθος των γραµµάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείµενα να είναι 

ευανάγνωστα.  

Οι εισηγητές θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε η ανάρτηση να γίνει εγκαίρως, πριν από 

την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου (Παρασκευή 7 Μαΐου, πριν της 09:00) και να 

έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους µετά τη λήξη του (Σάββατο 8 Μαΐου, µετά της 

15:00). 

Η συνεδρία των αναρτηµένων εργασιών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαΐου 

και ώρα 19:00-19:30, στην αίθουσα του Α’ ορόφου. Τη συγκεκριµένη ώρα οι 

εισηγητές θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους, µπροστά από τα stands µε την 

εργασία τους. 


