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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Το κείμενο των περιλήψεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα. Θα πρέπει να είναι 

κατανοητό, προσεγμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και να περιλαμβάνει τα κυριότερα 

σημεία της εργασίας. Θα πρέπει επίσης να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται παρακάτω (υπόδειγμα στην επόμενη σελίδα).  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Μέγεθος Σελίδας: A4  

 Περιθώρια (margins):  πάνω (top) 2.6 cm, κάτω (bottom) 2.6 cm 

αριστερά (left) 2.8 cm, δεξιά (right) 2.8 cm 

 Γραμματοσειρά: Times New Roman 

 Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης να είναι γραμμένος με έντονα κεφαλαία γράμματα της 

ίδιας γραμματοσειράς 14pt, κεντραρισμένα (centered). Ο τίτλος να μην ξεπερνά τις 

τρεις γραμμές. 

 Ονόματα των συγγραφέων: Να είναι γραμμένα μια γραμμή μετά τον τίτλο, με 

έντονα μικρά γράμματα της ίδιας γραμματοσειράς 11pt, κεντραρισμένα. Ο υπεύθυνος 

για την αλληλογραφία συγγραφέας να είναι υπογραμμισμένος. 

 Διευθύνσεις εργασίας των συγγραφέων: Να είναι γραμμένες αμέσως μετά τους 

συγγραφείς, με έντονα μικρά γράμματα της ίδιας γραμματοσειράς 11pt, 

κεντραρισμένα. Να ακολουθεί το e-mail του υπεύθυνου συγγραφέα. Αφήνοντας 2 

γραμμές κενές, να ακολουθεί το κείμενο της περίληψης. 

 Στοίχιση (κυρίως κειμένου): Το κείμενο θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο (fully 

justified) με γράμματα της ίδιας γραμματοσειράς 12pt. 

 Απόσταση μεταξύ των γραμμών (στο κυρίως κείμενο): Διάστιχο (line spacing) μονό.  

 Λέξεις-Κλειδιά: Αφήνοντας μια κενή γραμμή μετά το κείμενο της περίληψης, 

συμπεριλάβετε έως πέντε (5) λέξεις-κλειδιά (keywords) που να χαρακτηρίζουν το 

θεματικό περιεχόμενο της εργασίας. Οι λέξεις – κλειδιά να είναι γραμμένες με πλάγια 

γράμματα της ίδιας γραμματοσειράς 12pt. 



Συγγραφέας 1, Συγγραφέας 2, Οργανισμός 

Τίτλος εργασίας 
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Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαΐου 2021 
     

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Συγγραφέας 11 και Συγγραφέας 22 

1Διεύθυνση οργανισμού 1ου συγγραφέα 
2Διεύθυνση οργανισμού 2ου συγγραφέα 

e-mail: syggrafeas1@xxxx.yy 

 

Περίληψη 

 

Η EURACHEM ορίζει την αβεβαιότητα (uncertainty) ως μια παράμετρο που συνδέεται με 

το αποτέλεσμα μιας μέτρησης, η οποία χαρακτηρίζει την διασπορά των τιμών που λογικά 

μπορούν να αποδοθούν στο προσδιοριζόμενο συστατικό. 
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Λέξεις-Κλειδιά: λέξη 1, λέξη 2, φράση 1, φράση 2. 

 

 

 
 


