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Εκδόσεις Θεσσαλίας 
 

 
 

Χρήσιμες πληροφορίες για τους συγγραφείς 

Παρακαλούμε στο υλικό που θα υποβάλετε, δηλ. το σώμα κειμένου,  τους πίνακες, σχέδια, 
φωτογραφίες κλπ. να περιλαμβάνονται και: 

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 400 λέξεις). 
2. Περίληψη βιβλίου για οπισθόφυλλο και τον ηλεκτρονικό κόμβο των Π.Ε.Θ. (70-100 

λέξεις). 

Σημ. Μελέτες που δεν είναι ολοκληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο του υλικού που 
απαιτείται για την έκδοση του βιβλίου δεν θα γίνονται δεκτές προς κρίση και επεξεργασία από 
τις Π.Ε.Θ. Η έκδοση ISBN, ISSN γίνεται λίγο πριν την αποστολή του βιβλίου στο τυπογραφείο 
ή, στην περίπτωση e-book, την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. 

 

  

Οδηγίες υποβολής κειμένων και εικόνων 

  
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο όσο πιο δυνατόν ακριβής καθορισμός των προδιαγραφών της 
έκδοσης αλλά και η ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω 
οδηγίες. 
  

1. Κείμενα σε μορφή Word, στην όσο το δυνατόν πιο τελική τους μορφή  
Διαστάσεις: (16,5 x 24) Περιθώρια: πάνω 2εκ., κάτω 1,6 εκ., μέσα 2,5, έξω 2,2. 

2. Σωστή δομή (να περιέχει δηλαδή αριθμημένα κεφάλαια και υποκεφάλαια, 
κεφαλίδες, υποσέλιδα, παραπομπές) και μορφοποιημένο (bold, italics). Να 
χρησιμοποιείτε μια  γραμματοσειρά του συστήματος 12 pt. 
Nα υπάρχει αντιστοίχηση κείμενου με περιεχόμενα, και ως προς τα κεφαλαία 
και πεζά γράμματα των τίτλων. 

3. Η βιβλιογραφία να είναι τυποποιημένη και ολοκληρωμένη  
(καθώς και οι βιβλιογραφικές αναφορές). 

4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αριθμημένες και συγκεντρωμένες σε 
ξεχωριστό φάκελο. Μέσα στο κείμενο τοποθετήστε στην θέση που θέλετε να 
μπει φωτογραφία, το κείμενο της λεζάντας και τον αριθμό αν υπάρχει. 

5. Ελάχιστη ανάλυση φωτογραφιών: 300 dpi, σε μορφή tiff, jpg, eps. 
6. Για τα διαγράμματα ισχύει ό,τι και με τις φωτογραφίες. 
7. Οι πίνακες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο κείμενο με την ίδια 

γραμματοσειρά του βιβλίου (ΠΡΟΣΟΧΗ τα πεζά ή κεφαλαία) και να μην 
ξεφεύγουν από τα περιθώρια της σελίδας. 

8. Σας γνωρίζουμε ότι φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ., έχουν 
πνευματικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη 
νόμιμη δημοσίευσή τους. 

 
 
  

 

 

Προσοχή: το Υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας press@uth.gr.  
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