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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΙΗΓΗΗ  

(POSTER) 
  
 

Μέγεθοσ:  Α0 80 cm x 120 cm (διάταξη portrait)  
 

Στο κάτω μέροσ τησ πινακίδασ και ςυγκεκριμένα ςτο τμήμα 80 cm x 20 cm θα υπάρχει 
η ζώνη των τίτλων τησ παρουςίαςησ, όπου προςτίθενται τα διακριτικά του Συνεδρίου 
και τα ςτοιχεία των ειςηγητών, ςύμφωνα με το ςχήμα 1 και 2 (ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα). Προτείνεται ο τίτλοσ τησ ειςήγηςησ να είναι με μαύρη Bold γραμματοςειρά 
Arial Narrow 48pt, κεφαλαία, ςτοίχιςη ςτο κέντρο και το ονοματεπώνυμο με μαύρη 
Italic γραμματοςειρά Arial Narrow 48pt, ςτοίχιςη ςτο κέντρο.  
 
Το επάνω μέροσ τησ πινακίδασ, και ςυγκεκριμένα η επιφάνεια 80 cm x 100 cm, αποτελεί 
το κύριο μέροσ τησ παρουςίαςησ και ενςωματώνει τισ απαραίτητεσ πληροφορίεσ τησ 
ειςήγηςησ, εικόνεσ, τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ, ςχέδια και το κείμενο με τισ 
υποςημειώςεισ και τισ βιβλιογραφικέσ παραπομπέσ. Η έκταςη του ςυνολικού κειμένου 
μπορεί να είναι έωσ 1000 λέξεισ.    
Για το κυρίωσ κείμενο προτείνεται να χρηςιμοποιηθεί γραμματοςειρά Arial Narrow 
16pt, ενώ για τισ υποςημειώςεισ και τισ λεζάντεσ των εικόνων γραμματοςειρά Arial 
Narrow 12pt. 
Το περιεχόμενο τησ πινακίδασ πρέπει να έχει απόςταςη τουλάχιςτον 1cm από το 
περίγραμμά τησ.  
 
Τοποθέτηςη κειμένου επάνω ςε εικόνεσ ςυνιςτάται να γίνεται μόνο εφόςον η εικόνα 
αποτελεί ήπιο φόντο για το κείμενο και όχι όταν έχει πολλέσ πληροφορίεσ.  
Επιπλέον, είναι ςτην κρίςη του κάθε ειςηγητή να ενςωματώςει με ευανάγνωςτο 
τρόπο λεζάντεσ εικόνων και ςχημάτων, για την καλύτερη κατανόηςη τησ ειςήγηςησ 
του. 
 
Η εκτύπωςη γίνεται με ευθύνη των ειςηγητών. Οι πινακίδεσ παραδίδονται κατά την 
έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί τησ ημέρασ τησ παρουςίαςησ ςτη Γραμματεία του 
Συνεδρίου.   
 
 
Σσήμα 1: Διαγπαμματικά layout πινακίδαρ. 
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Σσήμα 2: Διαγπαμματικά layout Ζώνηρ Τίτλων 
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