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Εργαστηριακή Άσκηση 2 
 

Στόχος του δεύτερου εργαστηρίου είναι η περαιτέρω εξοικείωση με το Microsoft 

Word καθώς και η μορφοποίηση τεχνικών αναφορών. Ακολουθώντας τον τρόπο 

εργασίας του πρώτου εργαστηρίου, το κείμενο της αναφοράς που δίνεται θα 

μορφοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

 

Δίδονται σε ηλεκτρονική μορφή κείμενο εργασίας. Χρησιμοποιώντας το Microsoft 

Word να μορφοποιηθεί το κείμενο εργασίας σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 

Πραγματικές σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.. τεχνικές αναφορές 

περιλαμβάνονται στο αρχείο: Άσκηση 2 υπόδειγμα 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Διαστάσεις Εγγράφου (Paper Size): Μέγεθος Α4 (21 x 29 cm), Portrait 

Περιθώρια (Margins): Top: 2.54 cm, Bottom: 2.54 cm, Left: 3.5 cm, Right: 3.5 cm 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος: Γραμματοσειρά Arial, Font Size 20, Bold 

Όνομα Συγγραφέα: Arial, Font Size 16, Italic - Στοίχιση Αριστερή (με παραπομπή 

στο ίδρυμα από κάτω σε Arial, Font Size 16, Italic - βλέπε pdf) 

Κείμενο Περίληψης: Arial, Font Size 10, Normal - Στοίχιση Πλήρης 

Ανάμεσα στις πληροφορίες των συγγραφέων και της περίληψης θα ακολουθεί μία 

κενή γραμμή 

Λέξεις Κλειδιά (Keywords): τίτλος - Arial, Font Size 12 bold 

Κείμενο λέξεις κλειδιά: Arial, Font Size 10, Normal - Στοίχιση Πλήρης 

 

Ανάμεσα στους παραγράφους  θα ακολουθεί μία κενή γραμμή που δημιουργείτε με 6 

στ.  πριν την παράγραφο (βλέπε υπόδειγμα). Οι παράγραφοι τίτλοι και οι παράγραφοι 

χωρίζονται σε δύο στήλες όπως στο υπόδειγμα εκτός από τους πίνακες που πιάνουν 

όλοι την σελίδα (βλέπε υπόδειγμα). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μορφοποίηση Γραμματοσειράς 

Γραμματοσειρά Κειμένου: Arial, Font Size 10, Normal 

Μορφοποίηση Παραγράφων 

Διάστιχο: 1 γραμμή. 

Στοίχιση: Πλήρης 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 

Στυλ επικεφαλίδων 

Να εφαρμοσθεί το αντίστοιχο στυλ για τις παρακάτω επικεφαλίδες. 

Επικεφαλίδες 1ου επιπέδου: 

Γραμματοσειρά Arial 14, Bold, Απόσταση μετά 6 στ., Απόσταση μετά 

12 στιγμές., Απόσταση χαρακτήρων εκτεταμένη. 

Επικεφαλίδες 2ου επιπέδου: 

Γραμματοσειρά Arial, Font Size 12, Bold, Italics, Απόσταση μετά 6 στιγμές., 

Αρίθμηση επικεφαλίδων 

Να προστεθεί στις επικεφαλίδες αυτόματη αρίθμηση. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Στις  αναφορές μπαίνει αρίθμηση όπως στο υπόδειγμα [1], [2]…..[24]  

 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – HYPERLINKS 

 Να προστεθεί κατάλληλη υπερσύνδεση στο όνομα του δεύτερου συγγραφέα για 

την ιστοσελίδα του (http://aetos.it.teithe.gr/~siaka/) 

 Να προστεθεί κατάλληλη υπερσύνδεση στην αναφορά στο κείμενο [10] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Μετά την περίληψη και πριν από το κυρίως κείμενο της εργασίας να δημιουργηθεί 

πίνακας περιεχομένων (μορφή τυπική). 

 

ΑΡΙΘΜΙΣΗ   ΣΕΛΙΔΩΝ  

Οι σελίδες της εργασίας να αριθμηθούν ως εξής: 

Η πρώτη σελίδα του κειμένου της αναφοράς φέρει τον αριθμό σελίδας 1 και 

οι υπόλοιπες σελίδες χαρακτηρίζονται από συνεχόμενη αρίθμηση.  

 

ΚΕΦΑΛΙΔΙΔΕΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ (header και footer) 

Στο επάνω μέρος κάθε σελίδας μετά από την δεύτερη σελίδα να εμφανίζεται το 

παρακάτω κείμενο Δεξιότητες Επικοινωνίας / Κοινωνικά Δίκτυα και το όνομα σας.  

 

Στην πρώτη σελίδα:  
15th International Symposium for Health Information Management Research, ISHIMR 2011, 

Innovations in eHealth and Health Informatics, Ζürich, Switzerland,  8-9 September 

 

http://aetos.it.teithe.gr/~siaka/

