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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι, 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL3). Με μεγάλη μας 

χαρά, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν 

από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όλοι οι σύνεδροι που πήραν μέρος με προφορική 

(ομιλία) ή γραπτή (poster) ανακοίνωση, μπορούν να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο 

της εργασίας τους για δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου. Η τελική επιλογή 

των ανακοινώσεων που θα δημοσιευτούν θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης. Σας 

παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και να ακολουθήσετε με ακρίβεια τις παρακάτω 

οδηγίες, ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη εμφάνιση των πρακτικών και η καλύτερη 

έκδοσή τους. 

1. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να υποβληθεί στην 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.  

2. Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη σε μορφή Word (2003 ή νεότερη έκδοση) 

και να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

picgl3@upatras.gr με τίτλο μηνύματος «Υποβολή κειμένου για PICGL3». 

3. Η έκταση του κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες (έως 30.000 

χαρακτήρες χωρίς τα κενά διαστήματα) συμπεριλαμβανομένων πινάκων, 

γραφημάτων, υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας και παραρτημάτων. 

Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12pt, μονό 

διάστιχο και τα βασικά περιθώρια του Word (2,54 πάνω και κάτω, 3,17 δεξιά και 

αριστερά, εσοχή παραγράφου 0,5 εκ., πλήρης στοίχιση). 

4. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά με έντονα (bold), 

πεζά γράμματα, κεντραρισμένος και μέγεθος γραμματοσειράς 14pt. Στην επόμενη 

σειρά θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του/της συγγραφέα/-έως. Στη σειρά που 

ακολουθεί, ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας με πλάγια γράμματα. 

Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της 

συγγραφέα/-έως. Το όνομα, ο φορέας εργασίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση θα 

πρέπει να είναι γραμμένα με πεζά γράμματα, κεντραρισμένα, όχι έντονα και 

γραμματοσειρά 12pt. 

5. Αμέσως μετά θα πρέπει να ακολουθεί η περίληψη στα αγγλικά με τη λέξη 

Abstract (ο τίτλος γραμμένος με πεζά, έντονα γράμματα, αριστερή στοίχιση)  

είτε το κείμενο σας είναι στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Το κείμενο της 

περίληψης να είναι γραμμένο με πεζά, όχι έντονα γράμματα με την ίδια 
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γραμματοσειρά όπως το υπόλοιπο κείμενο (Times New Roman, 12pt) και να μην 

ξεπερνά τις 150 λέξεις. Στην επόμενη σειρά, να δοθούν οι Λέξεις-κλειδιά 

(Keywords) (ο τίτλος με πεζά, έντονα γράμματα) και δίπλα, χωρισμένες με 

κόμμα, μέχρι 6 λέξεις-κλειδιά του κειμένου (πεζά, όχι έντονα). 

6. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραμμένοι με πεζά, έντονα 

γράμματα, με αριστερή στοίχιση και συνεχή αρίθμηση. 

7. Οι υποσημειώσεις να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση και να εμφανίζονται στο 

υποσέλιδο (κάτω από την κάθε σελίδα). 

8. Οι εικόνες, οι πίνακες και τα γραφήματα να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι 

στο τέλος του κειμένου ή σε ξεχωριστό αρχείο και να είναι γραμμένα με μονό 

διάστιχο και μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Πριν από τις εικόνες, τους πίνακες ή 

τα γραφήματα να υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt 

σε συνεχή αρίθμηση. Οι εικόνες να είναι σε μορφή jpg, ή png σε καλή ανάλυση 

και ευδιάκριτα χρώματα. 

9. Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθεται η Βιβλιογραφία (ο τίτλος με 

πεζά, έντονα γράμματα και αριστερή στοίχιση), η οποία πρέπει να ακολουθεί το 

πρότυπο του συστήματος APA  (The American Psychological Association 

Referencing System). Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα καταγραφής της 

βιβλιογραφίας μπορείτε να βρείτε στο http://www.apastyle.org/ και στο tutorial 

http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx. 

10. Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο, επίσης, θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο 

του συστήματος APA. 

Σημαντικό: Ο/οι συγγραφέας/-είς με την υποβολή του κειμένου δεσμεύονται ότι δεν 

έχουν ήδη δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση κείμενο με την ίδια ή 

παρεμφερή μορφή. Τέλος, ελάχιστη προϋπόθεση αξιολόγησης του κειμένου ως 

δημοσιεύσιμο είναι η ακριβής τήρηση των παραπάνω οδηγιών και η εμπρόθεσμη 

υποβολή του στην Οργανωτική Επιτροπή. 

 

Καλή συγγραφή! 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου  

Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας  

του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL3) 

http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

