
Οδηγίες για τους συγγραφείς των εργασιών: 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

(Times New Roman μεγέθους 14pt με έντονη γραφή κεφαλαία και στοίχιση στο κέντρο) 

 

Όνομα και επίθετο συγγραφέα1,#, Όνομα και επίθετο συγγραφέα2 (μεγέθους 12pt) 

1ιδιότητα, φορέα που εκπροσωπεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
2ιδιότητα, φορέα που εκπροσωπεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

# Ομιλητής 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Οι ολοκληρωμένες εργασίες θα πρέπει να γραφούν σύμφωνα με τη δομή που ακολουθεί, 

συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τίτλων: Περίληψη, Λέξεις-κλειδιά, Εισαγωγή, 

Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα. Οι επικεφαλίδες κάθε τμήματος 

πρέπει να είναι με έντονα γράμματα και κεφαλαιοποιημένες. Παρακαλούμε ο τίτλος να είναι 

περιορισμένης έκτασης. 

 

Η εργασία θα πρέπει να γράφεται με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 10pt με 

πλήρης στοίχιση και με απλό διάστιχο γραμμών. Το κείμενο της εργασίας μπορεί να περιέχει 

σχήματα, πίνακες ή / και εικόνες και να είναι OpenDocument ή ισοδύναμα Microsoft Word, σε 

μορφή Α4 με περιθώρια (πάνω - κάτω, δεξιά - αριστερά) δυόμιση (2,5) εκατοστά. Οι 

συντμήσεις πρέπει να ορίζονται στην πρώτη αναφορά και να χρησιμοποιούνται με συνέπεια 

και φειδώ. Μη χρησιμοποιείτε field functions. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή άλλες 

εντολές για εσοχές και όχι την μπάρα διαστήματος (space bar). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 

πίνακα, όχι υπολογιστικά φύλλα, για να δημιουργήσετε πίνακες. Χρησιμοποιήστε τον 

επεξεργαστή εξισώσεων ή το MathType για εξισώσεις. Η έκταση της εργασίας πρέπει να  

1000-1200 λέξεις συμπεριλαμβανομένων των αναφορών και οι σελίδες δεν θα πρέπει να 

είναι αριθμημένες. Αποθηκεύστε το αρχείο σας σε μορφή .docx ή .doc (Word 2007 ή νεότερη 

έκδοση). 

 

Οι υποσημειώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες οι 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παραπομπή μιας αναφοράς που περιλαμβάνεται στη 

βιβλιογραφία. Δεν πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από παραπομπή αναφοράς και δεν 

πρέπει να περιλαμβάνουν τις βιβλιογραφικές λεπτομέρειες μιας αναφοράς. Δεν πρέπει επίσης 

να περιέχουν αριθμούς ή πίνακες. Οι υποσημειώσεις στο κείμενο αριθμούνται διαδοχικά. 

Αυτές στους πίνακες θα πρέπει να υποδηλώνονται με κεφαλαία γράμματα (ή με αστερίσκους 

για σημαντικές τιμές και άλλα στατιστικά στοιχεία). Οι υποσημειώσεις στον τίτλο ή στους 

συγγραφείς του άρθρου δεν πρέπει φέρουν σύμβολα αναφοράς. Χρησιμοποιείτε πάντα τις 

υποσημειώσεις στο τέλος της κάθε σελίδας και ποτέ στο τέλος της εργασίας. 

 

Οι ευχαριστίες των ατόμων, οι χορηγίες, τα κονδύλια κ.λπ. πρέπει να τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό τμήμα πριν από τις βιβλιογραφικές αναφορές. Τα ονόματα των οργανισμών 

χρηματοδότησης θα πρέπει να καταγράφονται πλήρως. 
 



Περίληψη: Η περίληψη πρέπει να γράφεται με γραμματοσειρά  Tımes New Roman μεγέθους 

10pt, πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο. Ο στόχος, η μέθοδος, τα ευρήματα και οι προτάσεις 

συνοψίζονται σε αυτό το τμήμα.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Αυτή η ενότητα πρέπει να περιέχει έως και 5 λέξεις γραμμένες με 

γραμματοσειρά  Tımes New Roman μεγέθους 10pt και να είναι χωρισμένες με κόμματα. 

 

Εισαγωγή: Στην Εισαγωγή πρέπει (α) να παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής, ο σκοπός της 

εργασίας καθώς και να αναφέρεται το πρόβλημα, (β) να γίνεται σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, (γ) να περιγράφονται οι μέθοδοι και (δ) να δίνεται μια γενική εικόνα των κύριων 

αποτελεσμάτων της μελέτης. 

 

Μέθοδοι: Η μεθοδολογία πρέπει να αναφέρεται σαφώς και να περιγράφεται λεπτομερώς ή με 

αναφορές. 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση: Τα αποτελέσματα και η συζήτηση της εργασίας θα πρέπει να 

περιγράφονται και να απεικονίζονται με σαφήνεια. Σχήματα, πίνακες και εικόνες των 

αποτελεσμάτων (όχι περισσότερα από δύο σχήματα και δύο πίνακες) μπορούν να 

συμπεριληφθούν στο εκτεταμένο κείμενο. 

 

Όλοι οι πίνακες, οι εικόνες και τα σχήματα πρέπει να είναι στοιχισμένα στο κέντρο. Τα 

σχήματα και οι εικόνες θα πρέπει να αριθμούνται (βλέπε σχήμα 1 για παράδειγμα) και οι 

κεφαλίδες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το σχήμα ή την εικόνα. όσον αφορά στους 

πίνακες, θα πρέπει επίσης να αριθμηθούν (για παράδειγμα δείτε τον Πίνακα 1) και η κεφαλίδα 

του πίνακα πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή. Οι αναφορές (εάν υπάρχουν) των πινάκων, 

των σχημάτων και των εικόνων θα πρέπει να παρουσιάζονται ακριβώς κάτω από τους πίνακες, 

τα σχήματα και τις εικόνες, αντίστοιχα (επώνυμο συγγραφέα και ημερομηνία δημοσίευσης). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Υπόμνημα 

Πίνακας 1. Υπόμνημα 

  

  

  

Πηγή: Επώνυμο συγγραφέα και ημερομηνία δημοσίευσης 
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Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν (α) τις αρχές και τις 

γενικεύσεις που συνάγονται από τα αποτελέσματα, (β) τυχόν εξαιρέσεις ή προβλήματα με 

αυτές τις αρχές και γενικεύσεις, (γ) θεωρητικές ή / και πρακτικές συνέπειες του έργου, και (δ) 

προτάσεις. 

Βιβλιογραφία: Οι αναφορές πρέπει να παρατίθενται με αλφαβητική σειρά και να 

παρουσιάζονται σε μορφή σύμφωνα με το American Psychological Association (APA) Sıxth 

Edition citation. 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx 

Οι περιλήψεις θα επανεξεταστούν από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Τμήματος 

Αγροτικής Οικονομίας του 16ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικονομολόγων - ΕΤΑΓΡΟ. 

Η περίληψη θα πρέπει να υποβληθεί στο e-mail: etagro.info@gmail.com 

 

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων:  μέχρι τις 15 Απριλίου 2020. 
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