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Περίληψη (10 σειρές) 
Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει περίληψη, µέχρι 10 σειρές το πολύ, στην οποία να 
περιγράφεται συνοπτικά και µε άµεσο τρόπο το επιστηµονικό πρόβληµα υπό εξέταση, τα κύρια 
ερωτήµατα, καθώς και οι ενδείξεις για τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα και η οποία θα συνδέεται µε 
µία λίστα µε 5 λέξεις κλειδιά. 
 
Λέξεις κλειδιά (µέχρι 5):Παρακαλώ δώστε µέχρι 5 λέξεις κλειδιά οι οποίες ενσωµατώνουν τα βασικά 
θέµατα της εργασίας. 
 
Εισαγωγή 
Στην παράγραφο αυτή εξηγείται η γενική φύση του θέµατος, οριοθετείται το επιµέρους πρόβληµα 

που πρόκειται να αντιµετωπιστεί, αναδεικνύεται η σηµασία αναζήτησης λύσης, αναφέρονται οι 
παρόµοιες προσπάθειες άλλων ερευνητών σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία τεκµηριώνονται οι λόγοι που 
οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριµένου τρόπου αντιµετώπισης, αναφέρονται οι αναµενόµενες 
δυσκολίες, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και η σηµασία τους.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα υλικά και τα όργανα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την 

πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας αλλά και οι αντίστοιχες τεχνικές και µέθοδοι. Δίνονται 
πληροφορίες για το που έγινε η ερευνητική διαδικασία, πότε έγινε αυτή και πως έγινε. 

 
Μορφοποίηση κειµένου 
Οι προς δηµοσίευση επιστηµονικές εργασίες πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη και να είναι 

δακτυλογραφηµένες σε µονό διάστηµα µε διαστάσεις κειµένου 15,5 x 24,5 εκ και γραµµατοσειρά 
Times new Roman (11 pt). Επιστηµονικά ονόµατα φυτών, ζώων, µικροβίων κλπ. πρέπει να γράφονται 
µε πλάγια γράµµατα (italics). 

 
Μέγεθος εργασιών 
Το µέγεθος - έκταση των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυλογραφηµένες σελίδες, 

συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων, διαγραµµάτων, φωτογραφιών κ.ά. 
 
Τα σύµβολα και οι µονάδες διαφόρων µετρικών συστηµάτων θα είναι τα διεθνώς 

χρησιµοποιούµενα του δεκαδικού διεθνούς συστήµατος και όχι του αγγλοσαξονικού. 
 
Αποτελέσµατα 
Στην παράγραφο αυτή οµαδοποιούνται τα ευρήµατα της έρευνας, υποστηριζόµενα από πίνακες, 

γραφήµατα, σχήµατα και στατιστικούς ελέγχους. 
 

Πίνακες και σχήµατα 
Οι πίνακες δεν θα πρέπει να έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις από το κείµενο και θα αριθµούνται 

κατά τη σειρά εµφάνισής τους σε αυτό. Η αρίθµηση θα γίνεται µε αραβικούς αριθµούς. Στο επάνω 
µέρος του πίνακα θα υπάρχει συνοπτικός περιγραφικός τίτλος. Επεξηγήσεις θα δίνονται στο κάτω 
µέρος και θα αριθµούνται ως α, β, γ κλπ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση ευµεγέθων πινάκων 
µε πάρα πολλούς αριθµούς. 

 



 
 
 

Το σχήµα σας 

Τα γραµµικά σχέδια-σχήµατα δεν θα πρέπει επίσης να υπερβαίνουν τις διαστάσεις του κειµένου. 
Τα σχέδια πρέπει να αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς ύστερα από τη λέξη "σχήµα" (π.χ. Σχήµα 1). 
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν καλό κοντράστ και ευκρίνεια. 

 
• Οι πίνακες και τα σχήµατα δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε µέγεθος τη 1 σελίδα. 
• Το µέγεθος της γραµµατοσειράς στο περιεχόµενο των πινάκων και των σχηµάτων θα πρέπει να 

είναι 9pt Times New Roman.  
• Τα κελιά των πινάκων και τα σχήµατα δεν θα πρέπει να είναι έγχρωµα. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε αποχρώσεις του γκρι.  
• Σχήµατα, πινάκες και φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο.  

 
Πίνακας 1. Παράδειγµα πίνακα στην εργασία 

Table 1.Table example in the paper 
Πίνακας 

Τίτλος Πίνακα 
Σειρά πίνακα 

 Κελί πίνακα Κελί πίνακα Κελί πίνακα 
  

Λεζάντες 
Οι λεζάντες των σχηµάτων, των πινάκων και των φωτογραφιών που θα υπάρχουν στην εργασία θα 

πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι γραµµένες, εκτός από την ελληνική γλώσσα, και στην αγγλική 
γλώσσα. Οι λεζάντες των πινάκων θα πρέπει να βρίσκονται στο επάνω µέρος, ενώ αυτές των σχηµάτων 
και φωτογραφιών στο κάτω µέρος. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς και η µορφοποίησή της θα πρέπει 
να είναι 9pt Times New Roman, italic. Οι πηγές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να παρατίθενται εντός 
παρενθέσεως (Πηγή: Τρίγκας 2012).  

 

Σχήµα 1. Παράδειγµα σχήµατος στην εργασία. (Πηγή: Τρίγκας 2012) 
Figure 1. Figure example in the paper (Source: Trigkas 2012) 

 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
Στην παράγραφο αυτή ερµηνεύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας ανά στόχο – 

υπόθεση, σε συσχέτιση µε τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και παρατίθενται προτάσεις για πρακτική 
εφαρµογή και προοπτικές για µελλοντικές έρευνες. 
 
Ευχαριστίες 
Στην παράγραφο αυτή εκφράζονται οι ευχαριστίες σε πρόσωπα ή και οργανισµούς που βοήθησαν 

στην εκπόνηση της εν λόγω έρευνας. 
 
Abstract 
Περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Εδώ ισχύουν οι ίδιες οδηγίες µε την περίληψη στα ελληνικά. 
 
Βιβλιογραφία 
Η βιβλιογραφία, θα πρέπει να δίνεται -τόσο εντός κειµένου όσο και στο τέλος- µε ορισµένο τρόπο. 

Συνιστάται να ακολουθείται το σύστηµα HARVARD, οι βασικές αρχές του οποίου είναι: 
α) Εντός του κειµένου οι βιβλιογραφικές αναφορές θα περιλαµβάνουν το όνοµα του συγγραφέα 

και τη χρονολογία, αµφότερα εντός παρενθέσεως ή µόνο τη χρονολογία. Σε περίπτωση δύο 
συγγραφέων θα αναφέρονται και οι δύο (π.χ. Βασιλείου και Παύλου 1988). Εάν οι συγγραφείς είναι 



περισσότεροι των δύο, τότε η καταχώρηση γίνεται ως εξής: (Βασιλείου κ.α. 1988). Το ίδιο γίνεται και 
για τα ξένα ονόµατα. 
Εάν υπάρχουν περισσότερες της µίας βιβλιογραφικές αναφορές σε συνέχεια, τότε η παράθεσή τους 

γίνεται κατά χρονολογική σειρά (π.χ. Jones 1982, Peter 1984, Demeter και Peterson 1987). 
Εάν υπάρχουν από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερες από µία δηµοσιεύσεις του ιδίου έτους, τότε 

αριθµούνται ως α, β, γ ή a, b, c (π.χ. Παύλου 1988α, Παύλου 1988β, ή Jones 1988a, Jones 1988b). 
H παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας θα ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
α) Η σειρά παράθεσης θα γίνεται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονόµατος του ίδιου 

συγγραφέα. Δεν θα υπάρχει αρίθµηση. 
β) Κάθε βιβλιογραφία θα έχει τα ονόµατα των συγγραφέων, τη χρονολογία δηµοσιεύσεως, τον 

τίτλο της εργασίας, τον τίτλο του περιοδικού (διεθνώς αναγνωρισµένο συντοµευµένο τίτλο), τον τόµο 
και την πρώτη και τελευταία σελίδα. 
Εργασίες µη δηµοσιευµένες δεν θα καταχωρούνται ως βιβλιογραφική αναφορά, εκτός εάν έχουν 

γίνει αποδεκτές προς δηµοσίευση σε κάποιο περιοδικό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αναφέρεται π.χ. "προς δηµοσίευση Journal of Agriculture, Τεύχος 10". 
Σε περίπτωση ανακοινώσεως σε Επιστηµονικό Συνέδριο θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το 

θέµα του συνεδρίου και ο τόµος και η σελίδα των πλήρων πρακτικών ή των περιλήψεων των 
πρακτικών στην οποία υπάρχει η ανακοίνωση. 
Βιβλιογραφικές αναφορές από περιοδικό τύπο θα αναγράφουν τον τίτλο της δηµοσίευσης, το 

όνοµα του εντύπου, το έτος, τον αριθµό τεύχους και τον αριθµό σελίδας. 
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Abstract (10 rows) 
The abstract should summarize the contents of the paper and its length should be 10 rows max.  
 
Keywords (up to 5): We encourage the authors to list up to 5 keywords in this section 
 
Introduction 

Introduction should include concise remarks outlying the specific aim of the paper.  
 
Materials and Methods 

In the Materials and Methods section it is clearly explained how the study was conducted. Readers 
should be able to evaluate the work performed and other scientists could be able to replicate the study.  

 
Text Formatting  

It is strongly advised that authors use the Workshop Template (text size 15,5 x 24,5 cm). Papers 
should be formatted in single line spacing, in Times New Roman size 11 font.  

 
Length of the paper 

The length of the paper should not exceed 8 pages, including tables, figures, references etc.  
International System of Units-Système International (SI) should be used. 
  

Results 
Main results of the paper are presented.  
 

Tables and Figures 
The guidelines for Tables and Figures are:  
a) consecutively numbering in Arabic numerals,  
b) fit in the text size of the paper,  
c) black and white or grey scale only, no colour 
d) Times New Roman size 9 font,  
e) Align: center 

 
Captions  

Table captions should be placed above the table, while figure and photo captions should be placed 
below figure or photo. Sources must be placed in parenthesis (Source: Tsekouropoulos 2015). 
Captions should be in Times New Roman size 9 font.  

If the paper contains photos, should be of good quality in order to be interpreted.  
 
Examples of Tables and Figures: 

 
Table 1. Table example in the paper 

Table 
Title 
Row 

 Table cell Table cell Table cell 



 
 
 

Figure 

 
  
Figure 1. Figure example in the paper (Source: Tsekouropoulos 2015) 

 
Discussion-Conclusions 

Discussion based on the results of the paper and a short summary of the main points. Future 
implementations of the research could also be included.  
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