
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Διαδικτυακό Συνέδριο 
 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος COFORMIT  

(Contribution FORest MITigation -  

Συνεισφορά των δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

στην προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής),  

το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ),  

η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ),  

το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα»  

και η ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης,  

διοργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο με θέμα 

"Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες  

των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος" 

(Carbon sequestration from tree plantations  

of nature restoration projects), 

την Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022,  

ώρες 10.00-15:00. 
  

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν  

και η πρόσβαση θα είναι ανοικτή. 

  

Ο σύνδεσμος συμμετοχής με Microsoft Teams είναι: 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjIwZWNmNjItODFhNy00ZGY3LWJjYmQtYmI2MjhjOGQyZTM0%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-

0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e2261f-0c96-49eb-a7db-e115c2e613a0%22%7d 
  

Για να συνδεθείτε με υπολογιστή (Windows, Mac)  

ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/ [Συμμετοχή σε συνεδρία (Windows, Mac)] 

Για να συνδεθείτε με κινητό (iOS, Android)  

ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/ [Συμμετοχή σε συνεδρία (iOS, Android)] 
  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης,  

ή/και να κάνουν σύντομη τοποθέτηση σε ειδικότερα θέματα του συνεδρίου, 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να τη στείλουν στο email 

kkitikid@gmail.com. 

  

Επισυνάπτονται η Οργανωτική Επιτροπή, η Πρόσκληση, το Δελτίου Τύπου και η Αφίσα του 

Συνεδρίου. 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. 
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Οδηγίες για τους συμμετέχοντες με παρουσίαση 
 

Κάθε προφορική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Θα ακολουθήσει 10λεπτη συζήτηση. 

Παρακαλούμε να στείλετε το αρχείο της παρουσίασής σας (ppt/pptx/pdf) στο kkitikid@gmail.com το 

αργότερο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2021 (προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προβολή του έγκαιρα). 

 

Παρακαλούμε να διαμορφώσετε τις διαφάνειές σας PowerPoint (μορφή ppt/pptx) ή τις σελίδες σας pdf με 

αναλογία 16:9 και οριζόντιο προσανατολισμό. Τα προτεινόμενα μεγέθη γραμματοσειράς για σωστή 

απεικόνιση επί της οθόνης είναι: 

 

Τίτλος της διαφάνειας ≥ 24 pt 

Ονόματα συμμετεχόντων στην παρουσίαση ≥ 12 pt 

Οργανισμοί των συμμετεχόντων ≥ 9 pt 

Κύριο κείμενο & λεζάντες σχημάτων / πινάκων ≥ 6 pt 

Βιβλιογραφικές αναφορές ≥ 4 pt 
 


