16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς επιστηµονικών εργασιών που θα υποβληθούν προς δηµοσίευση στα πρακτικά
ου
του 16 Πανελληνίου ∆ασολογικού Συνεδρίου (ΘΕΣ-ΝΙΚΗ, 6-9 Οκτωβρίου 2013)
Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν προς δηµοσίευση εργασίες στα πρακτικά του 16ου Πανελληνίου ∆ασολογικού Συνεδρίου πρέπει
κατά τη σύνταξη των εργασιών να έχουν υπόψη τους τα εξής:
1. Οι προς δηµοσίευση επιστηµονικές εργασίες πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη και να είναι δακτυλογραφηµένες σε
µονό διάστηµα µε διαστάσεις κειµένου 12,5 x 18,5 εκ. και γραµµατοσειρά Times new Roman (10 pt). Επιστηµονικά ονόµατα
φυτών, ζώων, µικροβίων κλπ. πρέπει να γράφονται µε πλάγια γράµµατα (italics).
2. Το µέγεθος - έκταση των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 (±2)
συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων, διαγραµµάτων, φωτογραφιών (και έγχρωµων) κ.ά.

δακτυλογραφηµένες

σελίδες,

3. Τα σύµβολα και οι µονάδες διαφόρων µετρικών συστηµάτων θα είναι τα διεθνώς χρησιµοποιούµενα του δεκαδικού διεθνούς
συστήµατος και όχι του αγγλοσαξονικού.
4. Κάθε εργασία θα περιλαµβάνει κατά σειρά: τίτλο, συγγραφέα/-φείς, πλήρη επιστηµονική διεύθυνση, περίληψη 15-20 σειρών,
κείµενο. Το κείµενο των εργασιών θα πρέπει να έχει κατά προτίµηση την παρακάτω δοµή: α) Εισαγωγή β) Υλικά και µέθοδοι γ)
Αποτελέσµατα δ) Συζήτηση - Συµπεράσµατα ε) Ευχαριστίες στ) Αγγλική Περίληψη (title, author's name/s, address, abstract 1520 lines) ζ) Βιβλιογραφία.
5. 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.
6. 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 (ασπρόµαυρες & έγχρωµες)
πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν καλό κοντράστ και ευκρίνεια.
7. 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.
8. 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).
9. 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. ∆εν 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. Παραδείγµατα δίνονται παρακάτω:
Αgee, I.K., 1993. Fire Ecology of pacific Northwest Forests. Island Press, Washington D.C. pp. 493.
Ντάφης, Σ., 1986. ∆ασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ. 443.
Ζάγκας, Θ., 1987. Έρευνα της φυσικής αναγέννησης µετά από πυρκαγιά στην περιοχή του όρους Πατέρας. Επ. Επ. Τµήµ.
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ. Τόµος Λ: 302-327.
Gill, A.M., 1974. Towards an understanding of fire-scar formation: Field observation and Laboratory simulation. For. Sci. 20:
198-205.
Τσαγκάρη, Κ.Α., Λιακατάς, Α.Η., 1993. Ανάλυση και πρόγνωση θερµοκρασιών δασικών εδαφών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου
Εδαφολογικού Συνεδρίου. "Εδαφος - Περιβάλλον", Έδεσσα 6-9 Μαΐου 1992. Τόµος Β: 629-645.
10. Aνηρτηµένες εργασίες (poster) στη διάρκεια του συνεδρίου θα πρέπει να έχουν διαστάσεις Α1 δηλ. 60 εκατ.(πλάτος) Χ 85
εκατ.(ύψος), µε δοµή επιστηµονικής εργασίας και ευανάγνωστα κείµενα, εικόνες και διαγράµµατα.
11. Αρχικά πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο εις τριπλούν, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο (Microsoft – Word). Μετά την
υποβολή των εργασιών η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου στην πρώτη συνεδρίασή της θα στείλει τις εργασίες σε
κριτές. Εφόσον η εργασία κριθεί δηµοσιεύσιµη, θα πρέπει να σταλεί το τελικό κείµενο σε δύο (2) αντίγραφα, καθώς και ένα
ηλεκτρονικό αρχείο (cd-rom σε µορφή Microsoft – Word).

