
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

      

«Οὐδέν τόν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν»

Μια διεπιστημονική αρχαιολογική προσέγγιση βασισμένη στο δίπολο «ζωή-θάνατος» από
την αρχαιότητα έως σήμερα

27-29 Απριλίου 2018 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή
Αμφιθέατρο «AULA»

Καλούνται όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 
Αρχαιολογίας να υποβάλλουν τα περιλήψεις των εργασιών τους είτε πρόκειται να 
παρουσιαστούν προφορικά είτε με poster μέχρι και τις 15 Μαρτίου. Το τεύχος με τις περιλήψεις 
θα αναρτηθεί ιστοσελίδα του συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:

Το κείμενο θα είναι σε μορφή Word και θα φέρει την ονομασία: «ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ»

Μέγεθος: 300-350 λέξεις.

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

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

Διάστιχο: Το διάστιχο πρέπει να είναι μονό και να μην υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ των 
παραγράφων

Τίτλος: Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να αναγραφεί με έντονα κεφαλαία γράμματα και να 
βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας.

Συγγραφείς: Μετά τον τίτλο ακολουθούν δύο κενές σειρές και στην Τρίτη αναγράφονται τα 
ονόματα των συγγραφέων (μικρά γράμματα, στοίχιση στο κέντρο, αρχικό ονόματος, πλήρες 
επώνυμο)



Ακαδημαϊκός φορέας: Ακολουθεί μια κενή σειρά και αναγράφεται ο ακαδημαϊκός φορέας των 
συγγραφέων με στοίχιση στο κέντρο και μέγεθος γραμμάτων 10 cpi.

Κείμενο περίληψης: Ακολουθούν τρεις κενές σειρές και στην τέταρτη ξεκινά το κείμενο της 
περίληψης σε πλήρη στοίχιση χωρίς εσοχές και παραγράφους.

Γενικές οδηγίες: η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:

 Τον σκοπό εκπόνησης της εργασίας-εισαγωγή

 Τα δεδομένα

 Τα κυριότερα συμπεράσματα 

 Προαιρετικά με την ένδειξη «Λέξεις Κλειδιά» να αναγράφονται τουλάχιστον 4 λέξεις 
κλειδιά.

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

o Ιστοσελίδα: σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη

o Email:  psfarch  .  uoa  @gmail.com (για πιθανές απορίες/διευκρινίσεις και για την 
αποστολή του «Εντύπου Συμμετοχής» & της «Αποστολής Περίληψης»)

o Facebook Page: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

o Τηλεφωνικώς: 

 6983062009 με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής ή

 6947336143 με την Γραμματέα 

Η Οργανωτική Επιτροπή

mailto:psfarch.uoa@gmail.com

