ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: Κάθε poster θα παραμένει αναρτημένο για δώδεκα (12) ώρες στην
ημερομηνία που ορίζεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Η παρουσίαση των poster στο κοινό
από τους συγγραφείς θα γίνει στις ώρες που ορίζονται για το σκοπό αυτό στο πρόγραμμα του
αντίστοιχου τμήματος. Οι υπεύθυνοι κάθε poster θα πρέπει να μεριμνήσουν για την
τοποθέτησή του στη κατάλληλη θέση που θα υποδειχθεί από την Γραμματεία και για την
απομάκρυνσή του μετά το πέρας της συνεδρίας.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Η ωφέλιμη επιφάνεια για την ανάρτηση κάθε poster έχει διαστάσεις Α0 (84,1 εκ.
πλάτος x 118,9 εκ. ύψος). Κάθε poster μπορεί να καλύψει μόνο μια επιφάνεια ανάρτησης.
Υλικά για την ανάρτηση (ταινίες, κ.λπ.) θα βρίσκονται στη διάθεσή σας στη Γραμματεία του
Συνεδρίου.
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τα poster θα πρέπει να έχουν ετοιμαστεί και
εκτυπωθεί εκ των προτέρων. Τα κείμενα και η εικονογράφηση θα πρέπει να είναι ευκρινή και
να μπορούν να διαβαστούν από τους ενδιαφερόμενους από απόσταση μεγαλύτερη του μισού
μέτρου. Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση γυαλιστερό ή βαρύ υλικό.

POSTER PRESENTATION GUIDELINES
POSTER SUSPENSION TIME: Each poster will remain suspended for twelve (12) hours on the
date specified in the Congress programme. Each poster will be presented by the author to the
public during the poster sessions as specified in the programme. It will be the responsibility of
the author of the poster to ensure its timely and appropriate placement as well as its removal
at the end of the session, as will be indicated by the Secretariat.
SUSPENSION SURFACE: The dimensions of the surface on which each poster is to be mounted
is 84.1 cm (width) x 118.9 cm (height) [size A0]. Each poster can only cover one such
mounting surface. Materials for suspension (adhesive tapes etc.) will be provided and
available at the Congress Secretariat.
TEXT - ILLUSTRATIONS - PRINTING: The posters should be prepared and printed in advance.
The texts and illustrations should be clearly visible and easily read from a distance of more
than half a meter. We strongly recommend the avoidance of glossy or heavy material at
printing your poster.

