
 
 

 

     ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
Περιθώρια 

 
Κανονικά (2,54 εκ. πάνω κάτω – 3,18 αριστερά δεξιά) 

 
Γραμματοσειρά κειμένου  

 
Candara 

 
Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου 

 
11 

 
Διάστιχο κειμένου 

 
1,5 

 
Στοίχιση κειμένου 

 
Πλήρης 

 
Μορφοποίηση τίτλου κειμένου 

 
14 bold, Διάστιχο 1,5 & κεντρική στοίχιση 
(πεζά γράμματα) 

 
Παράγραφος 

 
Χωρίς εσοχή στην αρχή της παραγράφου 
Μονό διάστιχο ανάμεσα στις παραγράφους 

 
Όνομα συγγραφέα & Πανεπιστήμιο 
 

 
Κάτω από τον τίτλο,  σε 2 κενά απόσταση από τον τίτλο & 
στο δεξί μέρος της σελίδας 
Ονοματεπώνυμο συγγρ: 12 bold 
Προηγείται το μικρό όνομα και  ακολουθεί το επίθετο 
Θεσμική ιδιότητα: 10 , πλάγια γραφή, όχι bold 
 



Βαθμίδες, e-mail & ιστοσελίδες θα συμπεριλαμβάνονται 
στο CV, μετά τη βιβλιογραφία 

 
Περίληψη 

 
100-150 λέξεις   
Σε 2 γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά 
Μέγεθος γραμματοσειράς: 10 
2 κενά μετά τα ονόματα 
Χωρίς  εσοχή πρώτης γραμμής  
2 κενά ανάμεσα στην κάθε μία από τις 2 περιλ.  

 
Λέξεις-κλειδιά 

  
Με ένα κενό μετά το κείμενο της περίληψης 
Η ένδειξη ‘Λέξεις-κλειδιά’: 10 bold 
Oι ίδιες οι λέξεις (π.χ.  φιλοσοφία, ηθική): 10 πλάγια 
Αιρθμός λέξεων: 3-8  

 
Μορφοποίηση τίτλων υπο-ενοτήτων 

 
11 bold , χωρίς αρίθμηση (2 κενά πριν, 1 μετά) 

 
Μορφοποίηση τίτλων υπο-υποενοτήτων 

 
Υπο-υπο-ενότητα 11 πλάγια (όχι bold) 

 
Εικόνες-Γραφήματα-Πίνακες 

 
 Οι εικόνες, τα γραφήματα & οι πίνακες πρέπει να 

είναι σαφή και ευανάγνωστα. 
 

 Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα 
με το οποίο διαμορφώθηκαν (JPG). Προτιμώνται οι 



έγχρωμες.  Για τις σκαναρισμένες εικόνες: 1200 dpi for 
line art & 300 dpi για χρώμα ή αποχρώσεις του γκρι. 
 

 Όλες οι εικόνες, τα γραφήματα και οι πίνακες θα 
πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος του εγγράφου 
και να αριθμούνται με τη σειρά με την οποία 
εμφανίζονται στο κείμενο. Η αναφορά στις εικόνες, 
στα γραφήματα και τους πίνακες εισάγεται σε 
ξεχωριστή γραμμή, σε Candara 10, αμέσως μετά την 
παράγραφο στην οποία εμφανίζεται κάθε εικόνα ή 
πίνακας (π.χ. «[Σχήμα 1 εδώ]»). 

 
 Εικόνες, γραφήματα και πίνακες  ακολουθούνται 

από  σχετική λεζάντα σε Candara 10. 
  
 Πρόσθετες επεξηγήσεις ή πληροφορίες που 

σχετίζονται με τη λεζάντα,  μπορούν να προστεθούν 
σε υποσημείωση. Ο εκθέτης της υποσημείωσης 
εισάγεται στο τέλος της λεζάντας.  

 

 
CV 

 
1. Έκταση: περίπου 300 λέξεις. 

 



2. Όνομα (κάθε) συγγραφέα με 11 bold 
  

3. Κάτω από το όνομα: e-mail & διευθ. Ιστοσελίδων, 
εφόσον υπάρχουν 

4. Γραμματοσειρά του κειμένου του CV: 9 
 
Μορφοποίηση υποσημειώσεων 

 
 10άρια , διάστιχο 1, πλήρης στοίχιση 

 
 Το κείμενο της υποσημείωσης ξεκινά με κεφαλαίο 

 
 Κενό από τη μία υποσημείωση στην άλλη σε μονό 

διάστιχο 
 
 Ένα διάστημα ανάμεσα στον εκθέτη της 

υποσημείωσης και στην πρώτη λέξη του κειμένου 
της 

 

 
Βιβλιογραφία 

 
 3 κενά μετά το τέλος του κειμένου  

 
 Η λέξη «Βιβλιογραφία» στο κέντρο με αριθμό 

γραμματοσειράς 12 & bold 
 
 Οι τίτλοι εισάγονται με παύλα & με αριθ. γραμ.  11 



 

 1,5 διάστιχο  
 
 

 
Σημεία στίξης και κενά 

 
 Όχι διάστημα ανάμεσα στη λέξη και στα σημεία 

στίξης 
 
 Στην περίπτωση που έχουμε εισαγωγικά, η τελεία 

μπαίνει έξω από αυτά, ενώ τα άλλα σημεία στίξης 
εντός. 

 
Παραθέματα εντός του κειμένου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Παράθεμα μεγαλύτερο των 3 σειρών, εισάγεται με 

εισαγωγικά, 10αρια & εσοχή 1,2 εκατοστών αριστερά 
και δεξιά + ένα κενό πάνω & κάτω  
 

 Όταν σε ένα απόσπασμα κειμένου που παρατίθεται 
αυτούσιο, παραλείπονται κομμάτια του, αυτό 
σημειώνεται με: […] 
 

 Όταν ένα απόσπασμα που παρατίθεται αυτούσιο, 
κλείνει με κάποιο σημείο στίξης, αυτό μπαίνει πριν 
από το τελικό εισαγωγικό, εκτός από την τελεία που 



 

 
 
 
 
 
 
 

εισάγεται έξω από τα εισαγωγικά. 
π.χ.  ;» / ». 
 

 Εάν υπάρχει εκθέτης υποσημείωσης που αφορά στο 
παράθεμα το οποίο παρατίθεται αυτούσιο, τότε 
μπαίνει μετά το κλείσιμο των εισαγωγικών.  
π.χ. »1  
 

 Εάν υπάρχει εκθέτης υποσημ. που αφορά σε ιδέα του 
περιρρέοντος κειμένου, τότε εισάγεται μετά το 
τελευταίο εισαγωγικό. 
Δηλ.: 3»4. 

 
Γραφή ξενόγλωσσων ονομάτων 

 
Τα ξενόγλωσσα ονόματα εντός των ελληνικών 
κειμένων (πρωτότυπων ή μεταφράσεων) θα 
διατηρούνται στην ξενόγλωσση γραφή τους, εκτός 
εάν υπάρχει εμπεδωμένη, καθιερωμένη, γενικευμένη  
ελληνοποίηση, όπως π.χ. Καρτέσιος ή Έρασμος 
κ.ο.κ.ε. 


