2ν Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην Θεζζαιίαο
Skiathos Palace, Σθηάζνο 26-28 Σεπηεκβξίνπ 2015
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 μοπθή Word (*.doc ή *.docx).
ςνολική έκηαζη ηος κειμένος επγαζίαρ: κέρξη 6 ζελίδερ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εηθόλσλ, πηλάθσλ θαη βηβιηνγξαθίαο.
Γιαμόπθυζη ζελίδαρ: Η δηακόξθσζε ζειίδαο πξέπεη λα έρεη πεξηζώξηα: επάλσ 3.5
θάησ 2.5 θαη δεμηά θαη αξηζηεξά 2.7 .
Γιάζηισο: Μνλό.
Γπαμμαηοζειπά: Arial
Σίηλορ Δπγαζίαρ: Arial 12, Bold, θεθαιαία θαη κε ζηνίρηζε ζην θέληξν.
Όνομα ζςγγπαθέα-υν: Arial 12, Bold, πεδά θαη κε ζηνίρηζε ζην θέληξν. Πξώηα ην
αξρηθό γξάκκα ηνπ νλόκαηνο θαη κεηά ην επώλπκν.
Γιεςθύνζειρ ζςγγπαθέυν: Arial 11, πεδά θαη κε ζηνίρηζε ζην θέληξν.
Σίηλοι επικεθαλίδυν επγαζίαρ: Arial 12, Bold, θακία εζνρή, αξηζκεκέλνη.
Σίηλοι ςπο- επικεθαλίδυν επγαζίαρ: Arial 11, Bold, θακία εζνρή, αξηζκεκέλνη
Πεπίλητη: πξέπεη λα είλαη κεηά ηνλ ηίηιν θαη ηνπο ζπγγξαθείο θαη λα αθνινπζείηαη
από έσο 5 ιέμεηο θιεηδηά.
Λέξειρ Κλειδιά: κεηά ηελ πεξίιεςε γξάςηε ‘Λέξειρ κλειδιά’, Arial 11, Bold πεδά,
θαη έσο 5 ιέμεηο θιεηδηά, Arial 11 πιάγηα (Italics) πεδά θαη κε πιήξε ζηνίρηζε. Δπίζεο πξέπεη
λα ππάξρεη εζνρή δεμηά, εηδηθή πξώηε γξακκή θαηά 0.5 εθ.
Κείμενο: Arial 11, πεδά, κε πιήξε ζηνίρηζε θαη κνλό δηάζηεκα (single space). Δπίζεο
πξέπεη λα ππάξρεη εζνρή δεμηά, εηδηθή πξώηε γξακκή θαηά 0.5 εθ.
Κενά Γιαζηήμαηα:
Τίηινο Δξγαζίαο - Όλνκα ζπγγξαθέα-σλ
Όλνκα ζπγγξαθέα-σλ - Γηεπζύλζεηο
Γηεπζύλζεηο – Πεξίιεςε (ηίηινο)
Πεξίιεςε (ηίηινο) – Κείκελν πεξίιεςεο
Κείκελν πεξίιεςεο – Λέμεηο Κιεηδηά
Λέμεηο Κιεηδηά – Τίηινο επηθεθαιίδαο
Τίηινο επηθεθαιίδαο – Κείκελν
Κείκελν – Τίηινο επόκελεο επηθεθαιίδαο
Τίηινο θεθαιαίνπ – Τίηινο ππν- επηθεθαιίδαο
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Πίνακερ : Οη πίλαθεο πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλνη κέζα ζην θείκελν, γξακκέλνη ζε
Arial 11, εθηόο ησλ ππνζεκεηώζεσλ, πνπ πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε Arial 10.
Λεδάληα ηνπ Πίλαθα: Η ιεδάληα ηνπ Πίλαθα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε αθξηβώο πάλσ
από ηνλ Πίλαθα, ρσξίο θελό δηάζηεκα κεηαμύ ιεδάληαο θαη Πίλαθα θαη ρσξίο εζνρή
θεηκέλνπ. Η ιέμε Πίλαθαο πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζε Arial 11 Bold πεδά, ελώ ην ππόινηπν
θείκελν πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ζε Arial 11 θαλνληθά (παξάδεηγκα Πίνακαρ 1. Τίηινο…).
Οη πίλαθεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ κόλν νξηδόληηεο θαη όρη θάζεηεο γξακκέο, λα είλαη κηθξνί,
επαλάγλσζηνη θαη απηνηειείο.
Σην θείκελν ε ιέμε Πίλαθαο πξέπεη λα γξάθεηαη παληνύ νιόθιεξε θαη ην πξώην γξάκκα ηεο
ιέμεο Πίνακα λα είλαη πάληα κεθαλαίο.
σήμαηα: Οη εηθόλεο ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζρέδηα, ηα γξαθήκαηα θαη νη θσηνγξαθίεο
πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην θείκελν. Τα ζρέδηα είλαη ζθόπηκν λα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε
ππνινγηζηή κε θάπνην ινγηζκηθό πξόγξακκα. Γηα όιεο απηέο ηηο απεηθνλίζεηο λα
ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ε ιέμε σήμα θαη λα γξάθεηαη παληνύ νιόθιεξε.
Λεδάληα ηνπ Σρήκαηνο: Η ιεδάληα ηνπ Σρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε αθξηβώο
θάησ από ην Σρήκα, ρσξίο θελό δηάζηεκα κεηαμύ ιεδάληαο θαη Σρήκαηνο θαη ρσξίο θακία
εζνρή θεηκέλνπ. Η ιέμε σήμα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζε Arial 11 Bold, ελώ ην ππόινηπν
θείκελν ζε Arial 11 θαλνληθά (παξάδεηγκα: σήμα 1. Τίηινο..)
Σην θείκελν ε ιέμε Σρήκα πξέπεη λα γξάθεηαη παληνύ νιόθιεξε θαη ην πξώην γξάκκα ηεο
ιέμεο σήμα λα είλαη πάληα κεθαλαίο.
Μονάδερ μέηπηζηρ: Η ζπληνκνγξαθία γηα ην λίηπο πξέπεη λα γξάθεηαη παληνύ κε
θεθαιαίν L (παξάδεηγκα 10 L, 20mL, 0.2 L θνθ).
Τποδιαζηολή: Γηα ηελ ππνδηαζηνιή ζα ρξεζηκνπνηείηαη παληνύ ε ηειεία (παξάδεηγκα
10.25 L, 20.35%, 34.2 cm)
Δςσαπιζηίερ: Μπνξνύλ λα κπνπλ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη πξηλ ηελ βηβιηνγξαθία.
Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζηο κείμενο: Η βηβιηνγξαθία ζην θείκελν πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη κε βάζε ην όλνκα ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο.
Βιβλιογπαθία ζηο ηέλορ ηος κειμένος: Η Βηβιηνγξαθία πξέπεη λα είλαη κε κνλό
δηάζηεκα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ε πξώηε ζεηξά θάζε αλαθνξάο λα αξρίδεη κε πξνεμνρή
5mm. Τν θείκελν πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηνηρηζκέλν.
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