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ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  -  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 Ο τίτλος κάθε ενότητας θα είναι: Γραμματοσειρά 

Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 11, 

έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, διάστιχο μονό, 

12  στ. διάστημα «Πριν» και 0 στ. διάστημα «Μετά».  

 Οι ενότητες δεν πρέπει να είναι αριθμημένες. 

 Οι τίτλοι στις υποενότητες θα πρέπει να είναι: 

Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 

χαρακτήρων 11, έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, 

διάστιχο μονό. Αποφύγετε τη χρήση τίτλων τρίτου 

επιπέδου. Αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, οι 

τίτλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν μέγεθος 10στ. 

έντονη γραφή, στοίχιση αριστερά, διάστιχο μονό. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

 Σε όλο το κείμενο των ενοτήτων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες γραμματοσειράς 

Times New Roman, μεγέθους 11 στιγμών, μονό 



διάστιχο και πλήρη στοίχιση. Θα πρέπει να υπάρχει 

εσοχή παραγράφου 0,7 στ. στην πρώτη γραμμή 

κάθε νέας παραγράφου (ώστε να βελτιώνεται η 

εμφάνιση του κειμένου). Μην αφήνετε διάστημα ή 

κενές γραμμές μεταξύ των παραγράφων. 

 Για επιπλέον αρίθμηση κειμένου, η μορφή της 

αρίθμησης και των κουκκίδων μπορεί να αλλάξει 

κατά βούληση, π.χ. a), b), c) ή i), ii), iii) κλπ. Δεν θα 

πρέπει όμως να  χρησιμοποιείτε αυτόματη 

αρίθμηση πουθενά στο κείμενο. 

 Προσοχή: δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της 

έντονης και της πλάγιας ή της υπογραμμισμένης 

γραφής. 

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Τα σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να εισάγονται 

στο κυρίως κείμενο, όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά τους (όπως 

εμφανίζεται στο Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1:  Οι λεζάντες των σχημάτων πρέπει να είναι Times New Roman 10 στιγμές, στοίχιση στο 

κέντρο και η λέξη «Σχήμα» Times New Roman Bold  

 



 Η λεζάντα κάθε πίνακα και κάθε σχήματος θα 

πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New 

Roman 10 στιγμές, στοίχιση στο κέντρο, διάστιχο 

μονό. Το διάστημα της λεζάντας θα πρέπει να είναι: 

πριν 6 στιγμές και μετά 12 στιγμές. Οι λέξεις 

«Πίνακας» ή «Σχήμα» της λεζάντας θα πρέπει να 

είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 10 

στιγμές, έντονη. 

 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα 

των σχημάτων. Να διασφαλιστεί το γεγονός ότι όλα 

τα σχήματα είναι σαφή, με καλή χρωματική 

αντίθεση. Μην παραμορφώνετε τις εικόνες που 

τοποθετείτε στο κείμενο. Διατηρήστε τις αναλογίες 

των διαστάσεών τους). 


