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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κείμενο αυτό περιγράφει τη διαμόρφωση των κειμένων που πρόκειται να δημοσιευθούν  
στα πρακτικά του ΕΣΙ. Γενικά, οι προδιαγραφές είναι ίδιες με αυτές του κειμένου αυτού. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εδώ παρατίθενται οι λέξεις κλειδιά που έχουν σχέση με την εργασία.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα υποβαλλόμενα κείμενα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες. Αυτά που 
δεν θα συμφωνούν, δεν θα δημοσιεύονται. 

Ο επεξεργαστής κειμένου πρέπει να είναι είτε το Microsoft Word 2002 ή 2003 
είτε η γλώσσα στοιχειοθεσίας LaTeX. Η χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά είναι η 
Times New Roman (είτε χρησιμοποιείτε Word είτε LaTeX). Το μέγεθος της 
γραμματοσειράς Τίτλου είναι 16pt, έντονη γραφή, κεντραρισμένη και με “Γράμματα 
Τίτλου” (κεφαλαία). Αμέσως μετά ακολουθεί μια κενή γραμμή. Ακολουθούν τα 
ονόματα των συγγραφέων με 11pt γραμματοσειρά, έντονα, πλάγια κεντραρισμένα. 
Ακολουθούν οι ιδιότητες και τα e-mail των συγγραφέων με 11pt κανονικά, 
κεντραρισμένα.  

Σημ. Όταν οι συγγραφείς είναι πολλοί, χρησιμοποιείστε το επόμενο δείγμα. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ή  λέξη Περίληψη με 11pt γραμματοσειρά, έντονη γραφή. 

Το κείμενο της περίληψης είναι σε 10pt μέγεθος γραμματοσειράς.  
Ακολουθεί μια κενή γραμμή. Στη συνέχεια δίνονται οι Λέξεις Κλειδιά σε 10pt  

κανονικά και ακολουθεί ακόμα μια κενή γραμμή. Όλες οι κενές γραμμές είναι σε 
11pt κανονικά.  



2. ΚΥΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Διαμόρφωση Σελίδας 

Ο συγγραφέας πρέπει να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω προδιαγραφές για τη 
διαμόρφωση της σελίδας (File  Page Setup).  

[MARGINS] 
 Top: 2 cm Bottom: 2 cm 
 Inside: 1,8 cm Outside: 1,8 cm 
 Gutter: 0 Gutter Position: Left 
 Multiple Pages: Mirror Margins 

[PAPER] 
 Paper Size: Custom Size 
  Width : 17 cm 
  Height : 24 cm 

[LAYOUT] 
 Section Start : New Page 

 Headers and Footers : 

  Different Odd and Even  Not Checked 
  Different First Page  Not Checked 

  From Edge : 

   Header : 1,8 cm 
   Footer : 1,5 cm 

2.2 Κείμενο (Body Text) 

Όλο το κείμενο είναι γραμμένο σε 11pt μέγεθος γραμματοσειράς. Οι παράγραφοι 
έχουν 6pt διάστημα μετά.  

Αν μια παράγραφος περιέχει  
 Κουκκίδες 
 Αρίθμηση π.χ. a), b), c), ή i), ii), iii) κλπ.  
 Άλλα στοιχεία 
όπου όλα ανήκουν στην ίδια παράγραφο, δεν πρέπει να υπάρχουν πρόσθετα 

διαστήματα μεταξύ τους. 
Ο τίτλος του κεφαλαίου (π.χ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ) είναι κεφαλαία, σε 12pt, έντονη γραφή 
με 0pt διάστημα πριν και 6pt διάστημα μετά. Μην χρησιμοποιείτε αυτόματη 
αρίθμηση πουθενά στο κείμενο. 

2.3 Παράγραφοι 

Ο τίτλος της παραγράφου είναι σε 11pt έντονη γραφή με 0pt διάστημα πριν και 6pt 
διάστημα μετά. Αποφύγετε τη χρήση τίτλων παραγράφου τρίτου επιπέδου (π.χ. 
2.1.1). Αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να γράφονται 
σε 11pt έντονη γραφή. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.  



Για επί πλέον αρίθμηση κειμένου, η μορφή της αρίθμησης και των κουκκίδων 
μπορεί να αλλάξει κατά βούληση, π.χ. A), b) c) ή i), ii), iii) κλπ. ΟΧΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ. 

2.4 Εξισώσεις 

Οι μαθηματικές εξισώσεις που δεν είναι σε ίδια γραμμή με κείμενο πρέπει να 
γράφονται σε ξεχωριστή γραμμή, κεντραρισμένες και θα πρέπει να θεωρούνται 
ξεχωριστές παράγραφοι. Η αρίθμηση των εξισώσεων θα πρέπει να τοποθετείται στο 
δεξί περιθώριο. 

2 0ax bx c       (1) 

Δεν αριθμούνται οι σχέσεις ή οι εξισώσεις στις οποίες δεν αναφερόμαστε. Κατά 
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2.5 Εικόνες και πίνακες 

Οι εικόνες–σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να έχουν αρίθμηση. Η λεζάντα των 
πινάκων και των εικόνων–σχημάτων θα πρέπει να είναι από πάνω. Όλες οι λεζάντες 
και οι τίτλοι έχουν 6pt διάστημα πριν και μετά, πλάγια γραφή, όπως στο παράδειγμα 
που ακολουθεί. 

Εικόνα 1. Κείμενο λεζάντας εικόνας – σχήματος 

 

Πίνακας 1. Κείμενο τίτλου πίνακα 

Παράδειγμα Πίνακα Παράδειγμα Πίνακα 
Κείμενο Κείμενο 

 
Το κείμενο του πίνακα είναι ίδιο με το υπόλοιπο κείμενο. 
 
Οι εικόνες–σχήματα και οι πίνακες θα τυπωθούν ασπρόμαυρα. Ο συγγραφέας θα 

πρέπει να διαλέξει τα κατάλληλα χρώματα, με καλή αντίθεση σε ασπρόμαυρη 
εκτύπωση.  

Οι εικόνες–σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να εκτείνονται στην εκτυπώσιμη 
περιοχή του εγγράφου. Αν υπάρχει μεγάλη εικόνα–σχήμα ή πίνακας, θα πρέπει να 
δημιουργείται νέα ενότητα, με οριζόντια διαμόρφωση σελίδας, χωρίς κεφαλίδα.  

Δημιουργούνται μερικά προβλήματα από εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων. Είναι 
συνετό να χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία για τον σκοπό αυτό. 



2.6 Αριθμοί Σελίδων 

Κάντε Εισαγωγή  Αριθμοί σελίδας. Από τη φόρμα που εμφανίζεται επιλέξτε: 
Θέση: στο υποσέλιδο, Στοίχιση: Κέντρο. Τσεκάρετε το “Εμφάνιση αριθμού στην 
πρώτη σελίδα.”. Αν η αρίθμηση πρέπει να ξεκινήσει από άλλον αριθμό του 1 (ένα) 
τότε κάντε κλικ στο κουμπί “Μορφή…”, επιλέξτε “Έναρξη από: ” και εισάγετε τον 
κατάλληλο αριθμό σελίδας. Στην ίδια οθόνη επιλέξτε “Μορφή αριθμών: - 1 -, - 2 -...” 

 
ABSTRACT 

Ο τίτλος “ABSTRACT” γράφεται  κεντραρισμένος με 11pt γραμματοσειρά, 
έντονη γραφή, με 0pt διάστημα πριν και 6pt διάστημα μετά και οι “ΑΝΑΦΟΡΕΣ” 
γράφονται κεντραρισμένα με 12pt γραμματοσειρά, έντονη γραφή, με 0pt διάστημα 
πριν και 6pt διάστημα μετά. 

Στο τέλος του εγγράφου, όλες οι αναφορές θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
αριθμητική σειρά, χρησιμοποιώντας το παρακάτω δείγμα με μορφοποίηση 
παραγράφου εσοχές  προεξοχή κατά 0,5 εκατοστά.  

 
Ευχαριστίες: Εδώ καταγράφονται οι ευχαριστίες του συγγραφέα (αν συντρέχει λόγος).   
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Προσοχή 
1) Οι  εργασίες θα πρέπει να τελειώνουν, πριν τις ΑΝΑΦΟΡΕΣ, με ένα ABSTRACT στα 
Αγγλικά αν είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Ελληνικά αν είναι γραμμένες στα 
Αγγλικά. Το ABSTRACT αυτό θα πρέπει να είναι γραμμένο σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
εδάφιο: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
2) Σε περίπτωση που οι εργασίες είναι γραμμένες σε Word, να αποστέλλονται τα αρχεία 
.doc και .pdf. Σε περίπτωση που είναι σε LaTeX, να αποστέλλονται τα αρχεία .tex και 
.pdf καθώς και όλα τα αρχεία εικόνων για τα σχήματα. Όπου είναι δυνατόν οι 
συγγραφείς να χρησιμοποιούν έτοιμες εντολές LaTeX και να μην ορίζουν νέες. 
 
3) Το παρόν κείμενο έχει δακτυλογραφηθεί με τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Ως 
εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως·template  για τη συγγραφή εργασίας σε Word  
για τα πρακτικά του ΕΣΙ. Το template σε LaTeX  καθώς και το παρόν αρχείο είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ (www.esi-stat.gr).   
 
4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται στις εργασίες των Πρακτικών του ΕΣΙ θα πρέπει να 
είναι συμβατή με το Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας του ΕΣΙ (Έκδοση 2009). 


