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ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΙ 
 
Γηα ηελ νκνηόκνξθε εκθάληζε ησλ πξαθηηθώλ παξαθαινύκε λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελν 
ηεο εξγαζίαο ζαο ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 

 Σο κείμενο να είναι ζε απσείο Word. 
 

 ςνολική έκηαζη κειμένος επγαζίαρ: κέρξη 6 ζελίδερ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εηθόλσλ, πηλάθσλ θαη βηβιηνγξαθίαο. 

 

 Πεπιθώπια ζελίδαρ: Δπάλσ: 2,5 cm – Γεμηά: 2,5 cm – Αξηζηεξά: 2,5 cm - Κάησ: 2,5 
cm. 

 

 Γιάζηισο: Μονό 
 

 Γπαμμαηοζειπά: Αrial  
 

 Σίηλορ επγαζίαρ: Αrial 12 Bold θεθαιαία θεληξαξηζκέλε (αθήλνπκε 3 θελέο γξακκέο 
από ην πάλσ όξην ηεο ζειίδαο παηώληαο 3 θνξέο enter) 
 

 Ονόμαηα ζςγγπαθέυν: Αrial 12 Bold πεδά, θεληξαξηζκέλα. Πξώηα ην αξρηθό 
γξάκκα ηνπ νλόκαηνο, κεηά ην επώλπκν.  
 

 Γιεςθύνζειρ ζςγγπαθέυν: Αrial 11 πεδά θεληξαξηζκέλα. 
 

 Tίηλοι επικεθαλίδυν επγαζίαρ: Αrial 12 Bold θεθαιαία, θακία εζνρή, αξηζκεκέλνη. 
 

 Tίηλοι ςπο-επικεθαλίδυν επγαζίαρ: Αrial 11 Bold πεδά, θακία εζνρή, αξηζκεκέλνη. 
 

 Η Πεπίλητη: λα είλαη κεηά ηνλ ηίηιν θαη ηνπο ζπγγξαθείο θαη λα αθνινπζείηαη από 
έσο 5 ιέμεηο θιεηδηά. 
 

 Λέξειρ κλειδιά: κεηά ηελ πεξίιεςε γξάςηε ‘Λέξειρ κλειδιά’, Αrial 11 Bold πεδά, θαη 
έσο πέληε ιέμεηο θιεηδηά, Αrial 11 πιάγηα, πεδά. 
 

 Σο κείμενο: Αrial 11 πεδά. Nα είλαη γξακκέλν κε κνλό δηάζηεκα (single space) θαη ε 
πξώηε ζεηξά θάζε παξαγξάθνπ λα αξρίδεη εζσηεξηθόηεξα θαηά 5 mm. Τν θείκελν λα είλαη 
πιήξσο ζηνηρηζκέλν.  
 

 Κελά Γηαζηήκαηα: 

 Αξηζκόο θελώλ δηαζηεκάησλ 

Τίηινο Δξγαζίαο- Ολόκαηα ζπγγξαθέσλ 1 
Ολόκαηα ζπγγξαθέσλ –Γηεπζύλζεηο 1 
Γηεπζύλζεηο- Πεξίιεςε (ηίηινο) 2 
Πεξίιεςε (ηίηινο)-Κείκελν πεξίιεςεο θαλέλα 
Κείκελν πεξίιεςεο-Λέμεηο θιεηδηά 1 
Λέμεηο θιεηδηά-Τίηινο επηθεθαιίδαο 2 
Τίηινο επηθεθαιίδαο-Κείκελν  θαλέλα 
Κείκελν- Τίηινο επόκελεο επηθεθαιίδαο 1 
Τίηινο θεθαιαίνπ-Τίηινο ππν-επηθεθαιίδαο 1 
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Πίνακερ: Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλνη κέζα ζην θείκελν, γξακκέλνη ζε Αrial 
11, εθηόο ησλ ππνζεκεηώζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε Αrial 10.  
Η ιεδάληα ηνπ Πίλαθα:  Τνπνζεηεκέλε αθξηβώο πάλσ από ηνλ Πίλαθα, ρσξίο θελό δηάζηεκα 
κεηαμύ ιεδάληαο θαη Πίλαθα θαη ρσξίο θακία εζνρή θεηκέλνπ. Η ιέμε Πίλαθαο γξακκέλε ζε  
Αrial 11 Bold πεδά ην ππόινηπν ζε Αrial 11 θαλνληθά (δει. Πίνακαρ 1. Τίηινο …). 
Οη Πίλαθεο λα πεξηέρνπλ κόλν νξηδόληηεο θαη όρη θάζεηεο γξακκέο, λα είλαη κηθξνί, 
επαλάγλσζηνη θαη απηνηειείο (λα δίλνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηελ αλάγλσζε ηνπ 
θεηκέλνπ).  

Σην θείκελν Η ιέμε Πίλαθαο λα γξάθεηαη παληνύ ολόκληπη θαη πάληα κε ην πξώην γξάκκα 
κεθαλαίο (Πίλαθαο 1).  

 

σήμαηα:  Οη εηθόλεο, ηα ζρέδηα, ηα δηαγξάκκαηα, ηα γξαθήκαηα θαη νη θσηνγξαθίεο λα είλαη 
επίζεο ελζσκαησκέλα ζην θείκελν. Tα ζρέδηα είλαη ζθόπηκν λα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζηνλ 
ππνινγηζηή. Γηα όιεο απηέο ηηο απεηθνλίζεηο λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε σήμα θαη λα 
γξάθεηαη παληνύ νιόθιεξε.  
Η ιεδάληα ηνπ Σρήκαηνο:  Τνπνζεηεκέλε αθξηβώο θάησ από ην Σρήκα, ρσξίο θελό δηάζηεκα 
κεηαμύ ιεδάληαο θαη Σρήκαηνο θαη ρσξίο θακία εζνρή θεηκέλνπ. Η ιέμε Σρήκα γξακκέλε ζε 
Αrial 11 Bold, ην ππόινηπν ζε Αrial 11 θαλνληθά (δει. σήμα 1. Τίηινο …). 
Σην θείκελν Η ιέμε Σρήκα λα γξάθεηαη παληνύ ολόκληπη θαη πάληα κε ην πξώην γξάκκα 
κεθαλαίο (Σρήκα 1). 

 

Δξιζώζειρ: Οη εμηζώζεηο πξέπεη λα απέρνπλ από ην θείκελν θαηά κηα γξακκή (πάλσ θαη 
θάησ), λα έρνπλ πιήξε ζηνίρηζε θαη λα είλαη αξηζκεκέλεο δηαδνρηθά. Η αξίζκεζε θάζε 
εμίζσζεο πξέπεη λα είλαη κέζα ζε παξέλζεζε (Χ) ζην δεμί πεξηζώξην ηεο ζειίδαο θαη ε 
αλαθνξά ζε απηή κέζα ζην θείκελν πξέπεη λα γίλεηαη γξάθνληαο Δμίζσζε 1, Δμίζσζε 2 
θ.ν.θ.. 

 

 Μονάδερ μέηπηζηρ: Η ζπληνκνγξαθία γηα ην λίηπο λα γξάθεηαη παληνύ κε θεθαιαίν 
L  (δει. 10 L, 12 mL, 48 mg/L), Οη ζπληνκνγξαθίεο γηα ην θηιό πξέπεη λα γξάθεηαη παληνύ kg 
θαη γηα ηα γξακκάξηα g. 

 ςγγπαθή σημικών ενώζευν: Η γξαθή ρεκηθώλ ελώζεσλ πξέπεη λα είλαη νξζή πρ. 
CO2 θαη όρη CO2. 

 Για ςποδιαζηολή ζα ρξεζηκνπνηείηαη πανηού ηελεία (δει. 10.45 mg/L, 10.34%, 
34.2 cm)   
 
 
Δςσαπιζηίερ: Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη πξηλ από ηε Βηβιηνγξαθία. 
 
 
Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζηο κείμενο: Η βηβιηνγξαθία ζην θείκελν πξέπεη λα είλαη 
αξηζκεκέλε ζε αύμνπζα ζεηξά θαη γηα θάζε αλαθνξά, ν αληίζηνηρνο αξηζκόο λα είλαη κέζα ζε 
αγγύιεο πρ. [1]. Η Βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ: λα είλαη γξακκέλε κε ηελ ζεηξά πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην θείκελν ακέζσο κεηά από ηελ Κεθαιίδα Βιβλιογπαθία. Τν θείκελν λα είλαη 
πιήξσο ζηνηρηζκέλν θαη είλαη γξακκέλν ζε Arial 11 single space. Παξαθαινύκε 
ρξεζηκνπνηήζηε ην Format πνπ θαίλεηαη παξαθάησ γηα άξζξα ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά 
ζπλεδξίσλ, βηβιία, standard test methods, ειεθηξνληθέο δεκνζηεύζεηο.  
 



Μονάδερ Επεξεπγαζίαρ Νεπού και Υγπών Αποβλήηων Μικπήρ Κλίμακαρ 

SWAT ’2013 
Τέηαπηο Σςνέδπιο, Βόλορ, 25 –27 Οκηωβπίος 2013 

 
Παπαδείγμαηα βιβλιογπαθίαρ: 
 

Journals 
1. Kungolos A., Samaras P., Kipopoulou A.M., Zoumboulis A., Sakellaropoulos G.P., 1999. 
Interactive toxic effects of agrochemicals on aquatic organisms. Water Science and 
Techology, 40 (1), 357 – 364. 

 

Conference proceedings 
2. Marnellos G.E., Zisekas S.T. and Kungolos A.G., 2002. Electrochemical promotion of CO 
oxidation on a Fe electrode. Proceedings of the International Conference on Protection and 
Restoration of the Environment VI (eds. A. G. Kungolos, A. B. Liakopoulos, G. P. Korfiatis, A. 
D. Koutsospyros, K. L. Katsifarakis and A. D. Demetracopoulos), July 1–5, Skiathos Island, 
Greece, Vol. II, 1081-1088. 
 

Books 
3. Metcalf & Eddy, 2003. Wastewater engineering: Treatment and reuse. 4th ed., McGraw-
Hill, New York. 
 

Standard test methods 
4. CEN, 1997. Water analysis – guidelines for the determination of total organic carbon 
(TOC) and dissolved organic carbon (DOC), EN 1484. European Committee for 
Standardization (CEN), Brussels. 
 

Electronic publications 
5. http://www.swat3.prd.uth/instructions.html (accessed November 25, 2010). 
 

 

http://www.swat3.prd.uth/instructions.html

