
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Τα κείμενα των εργασιών, προκειμένου να περιληφθούν στα πρακτικά, πρέπει να 

γραφούν κατά τον ακόλουθο γενικό τρόπο: 

 

Τρόπος Γραφής και Υποβολής 

Τα κείμενα των εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 6000 λέξεις, 

συμπεριλαμβανομένου και όλου του συνοδεύοντος υλικού. Η μέγιστη έκταση, μαζί 

με τους πίνακες, διαγράμματα και εικόνες να μην υπερβαίνει τις 10-12 σελίδες 

τυπωμένες σε χαρτί Α4. Υπέρβαση των ανωτέρω ορίων είναι δυνατή μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής. Αφήστε 

δεξιά και αριστερά στο κείμενο περιθώρια των 30 mm. Χρησιμοποιήστε διάστημα 

κανονικό. Αριθμήστε τις σελίδες. Μην χρησιμοποιείτε υπογραμμίσεις. Διατηρήστε 

τις παραπομπές σε ένα ελάχιστο. Όπου γίνονται χρησιμοποιήστε * ή †. 

Χρησιμοποιήστε πλάγια γράμματα (italics) όταν αναφέρεστε σε επιστημονικά 

ονόματα μικροοργανισμών, φυτών και ζώων μόνο. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε 

συντμήσεις στις λέξεις. 

 

Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνον, ως attached file σε σχετικό 

e-mail, στη διεύθυνση: synedriokreatos@meatnews.gr 

 

Οργάνωση 

1.Τίτλος 

Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, 14, πεζά στοιχεία, έντονα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία και υπογραμμίσεις στον τίτλο. Αν 

νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε μια ελαφρά τροποποίηση του τίτλου που ήδη 

έχετε υποβάλλει, να μας το γνωρίσετε εγκαίρως ώστε να ληφθεί υπ' όψιν κατά την 

εκτύπωση του προγράμματος.  

 

2. Ονοματεπώνυμα συγγραφέων 

Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, 12, πεζά στοιχεία, στην 

ονομαστική του ενικού. Υπογραμμίζεται το ονοματεπώνυμο του ομιλούντος. Στην 

επόμενη γραμμή γράφονται σε πλάγια στοιχεία (italics) ο τίτλος ή η ιδιότητα των 

συγγραφέων, ακολουθούμενων από το Εργαστήριο κ.ο.κ., το Τμήμα (Ινστιτούτο 



κ.ο.κ.), το Πανεπιστήμιο (Ίδρυμα, Υπουργείο κ.ο.κ.), την Ταχυδρομική διεύθυνση και 

το e-mail του υπευθύνου για την αλληλογραφία ως το υπόδειγμα κατωτέρω: 

 

Επώνυμο1  Όνομα, Επώνυμο2  Όνομα, Επώνυμο3  Όνομα, Επώνυμο4  Όνομα, 

Επώνυμο5  Όνομα, Επώνυμο6  Όνομα. 

 
1Καθηγητής, Εργαστήριο ΧΧΧ, Τμήμα ΧΧΧ, Α.Π.Θ., ΧΧ 54 006 Θεσσαλονίκη, E-mail:   
2 Ερευνητής Α, Ινστιτούτο ΧΧΧ, ΕΘΙΑΓΕ, ΧΧΧ 58 100 Γιαννιτσά  
3 Ιδιώτης Κτηνίατρος, ΧΧΧ 54 006 Θεσσαλονίκη 
4 Πρόεδρος ΟΠΕΓΕΠ., ΧΧΧ 36 789 Αθήνα  
5 Υπεύθυνος πιστοποίησης, Διεύθυνση πιστοποίησης, Εταιρεία χχχ Α.Ε., ΧΧΧ 36 789  

  Αθήνα 
6 Υπεύθυνος χχχ, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Υπ. Γεωργίας και 

Τροφίμων, ΧΧ 36 789 Αθήνα  

 

3. Περίληψη  

Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, 10, πεζά στοιχεία και να μην 

υπερβαίνει τις 400 λέξεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η περίληψη είναι αυτό που συνήθως 

διαβάζεται και στις περισσότερες περιπτώσεις το μοναδικό μέρος που διαβάζεται 

από τους αναγνώστες. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι περιεκτική, συνεκτική και 

να αναφέρεται στα βασικά ευρήματα ή αποτελέσματα ή σημεία της εργασίας. Αν 

παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα, ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

 

4. Λέξεις ευρετηρίασης 

Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, 10, πεζά στοιχεία, 3-6 λέξεις 

«κλειδιά» σχετικές με το θέμα. Είναι απαραίτητες για τα περιεχόμενα (INDEX) του 

τόμου των πρακτικών.  

 

5. Ακολουθούν με τις ίδιες προδιαγραφές ο τίτλος, ονοματεπώνυμα, περίληψη 

και λέξεις ευρετηρίασης στην Αγγλική. Η περίληψη της Αγγλικής πρέπει να 

αποδίδει το ακριβές νόημα και όχι να είναι μετάφραση της Ελληνικής.  

 

6. Οργάνωση Κυρίως Κειμένου 

Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, 12. Δεν χρησιμοποιούνται 

συντμήσεις (γράφεται πίνακας και όχι πιν., σχήμα και όχι σχ.). Αν υπάρχει ανάγκη 

χρήσεως να χρησιμοποιούνται γνωστές και αποδεκτές συντμήσεις, π.χ. ΕΕ, UV κ.λπ. 

 

6.0 Εισαγωγή 

Η εισαγωγή στο θέμα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Αναφέρεται σύντομα 

σε πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το θέμα και θέτει τον σκοπό της συγγραφής. 

 

6.1 Ερευνητική Εργασία 

6.1.1 Αν παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας, μετά από την 

εισαγωγή αναφέρεται η πειραματική οργάνωση ΣΥΝΤΟΜΑ και μόνον όπου αυτό 

απαιτείται για να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα.  

6.1.2 Μετά από το πειραματικό μέρος ακολουθούν τα αποτελέσματα και η 

συζήτηση αυτών με τρόπο σύντομο και συνεκτικό. Προσοχή! Να αναφέρονται 

αποτελέσματα της παρουσιαζόμενης εργασίας και όχι της βιβλιογραφίας. 



6.1.3 Μετά από τα αποτελέσματα και τη συζήτηση ακολουθούν τα συμπεράσματα 

μόνον όταν αυτό είναι σκόπιμο ή προκύπτουν από τη συζήτηση και δεν 

περιλαμβάνονται σ' αυτήν. 

 

6.2 Εισήγηση  

Οι εισηγήσεις είναι περιεκτικές και κριτικές περιγραφές που αφορούν πρόσφατες 

επιστημονικές γνώσεις ή τεχνολογικές προόδους ενός αντικειμένου. 

Οι συγγραφείς έχουν την ελευθερία οργάνωσης όπως νομίζουν καλύτερα, όμως να 

λαμβάνονται υπ' όψιν και οι υπόλοιπες οδηγίες του παρόντος. 

 

7. Πίνακες 

Οι πίνακες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο κείμενο. Να αριθμούνται με 

αραβικούς αριθμούς και ο τίτλος να βρίσκεται στο επάνω μέρος του πίνακα - ΟΧΙ 

ΚΑΤΩ. Φροντίστε οι στήλες και οι γραμμές να μην δημιουργούν πρόβλημα στην 

ανάγνωση του πίνακα. Θα πρέπει να παραλείπονται. Γραμμές να υπάρχουν μόνο 

στην κεφαλή και στο τέλος του πίνακα. 

 

8. Διαγράμματα / σχήματα  

Τα διαγράμματα / σχήματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα στο κείμενο. Να 

αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς και ο τίτλος να βρίσκεται στο κάτω μέρος του 

διαγράμματος - ΟΧΙ ΕΠΑΝΩ. Μετατρέψτε τα διαγράμματα / σχήματα σε εικόνες gif 

ή jpg (jpeg) ή tif για να μπορούν να υποστούν εύκολα επεξεργασία. 

 

9. Εικόνες και Φωτογραφίες 

Οι εικόνες και φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες μέσα στο κείμενο. 

Μετατρέψτε τις εικόνες και φωτογραφίες σε εικόνες gif ή jpg (jpeg) ή tif για να 

μπορούν να υποστούν εύκολα επεξεργασία. Ο τίτλος να βρίσκεται στο κάτω μέρος 

της εικόνας, φωτογραφίας - ΟΧΙ ΕΠΑΝΩ. 

 

10. Βιβλιογραφία ή αναφορές. Διατηρήστε τις αναφορές στο ελάχιστο δυνατό. 

Χρησιμοποιήστε μόνο τις αναφορές που είναι απαραίτητες για να υποστηριχθεί η 

εργασία και μόνον. Οι αναφορές καταχωρούνται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. 
 


