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5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

       

 

«Σῆμα Πολύτροπον» 

Ένα διεπιστημονικό αρχαιολογικό ταξίδι από τον κόσμο των συμβόλων στην πράξη της ερμηνείας 

 

5-7 Μαίου 2017 – Καλαμάτα 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 

Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» 

 

Καλούνται όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας να 

υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους είτε πρόκειται να παρουσιαστούν προφορικά είτε με poster 

μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου. Το τεύχος με τις περιλήψεις θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 

Το κείμενο θα είναι σε μορφή Word και θα το ονομάσετε: «ΟΝΟ/ΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ» 

 

Μέγεθος: 300-350 λέξεις. 

Περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm. Αριστερά και δεξιά 3,0 cm. 

Γραμματοσειρά: Times New Roman με γράμματα μεγέθους 12 cpi (εκτός των αναγραφόμενων εξαιρέσεων). 

Διάστιχο: το διάστιχο (απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου) πρέπει να είναι μονό και να μην 

υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ των παραγράφων. 

Τίτλος: ο τίτλος της εργασίας πρέπει  να γραφεί με κεφαλαία και με έντονα γράμματα στοιχισμένος στο κέντρο 

της σελίδας. 

Συγγραφείς: μετά τον τίτλο ακολουθούν δύο κενές γραμμές, και στην τρίτη αναγράφονται τα ονόματα των 

συγγραφέων (μικρά γράμματα, στοίχιση στο κέντρο, αρχικό ονόματος, πλήρες επώνυμο). 

Ακαδημαϊκός Φορέας: ακολουθεί μία κενή γραμμή και αναγράφεται ο ακαδημαϊκός φορέας των συγγραφέων, 

με στοίχιση στο κέντρο και μέγεθος γραμμάτων 10 cpi. 
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Κείμενο περίληψης: Ακολουθούν 3 κενές γραμμές και στην τέταρτη ξεκινά το κείμενο της περίληψης σε 

πλήρη στοίχιση χωρίς εσοχές και παραγράφους. 

Γενικές οδηγίες: η περίληψη, η οποία θα κριθεί από τα μέλη της  Επιστημονικής Επιτροπής, πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

- τον σκοπό εκπόνησης της εργασίας-εισαγωγή, 

- τα δεδομένα,  

-τα κυριότερα συμπεράσματα και 

- τελικώς, προαιρετικά μπορείτε να βάλετε την ένδειξη: Λέξεις Κλειδιά: όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον 

4 λέξεις-κλειδιά. 

Παράδειγμα: 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας με τους παρακάτω τρόπους: 

Ιστοσελίδα: www.archaeosouluop.weebly.com  [πληκτρολογείτε τη διεύθυνση ψηλά στη φόρμα 

αναζήτησης] 

Email: archaeosouluop.2017@gmail.com  (για πιθανές απορίες/ διευκρινίσεις) 

Facebook Page: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας (Archaeosoul) 

Twitter: @Archaeosoul2017 

Τηλεφωνικώς: 6975529908, με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαλλίρη Α. Νατάσσα. 

 

Εκ μέρους της Γραμματείας, 

Παπαμιχαήλ Βασιλική 

http://www.archaeosouluop.weebly.com/
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