
 
 

18ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

24-26 Φεβρουαρίου 2023 
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Οδηγίες για ετοιμασία περίληψης και κειμένου για παρουσίαση 15 λεπτών 

 

Μαθητές  Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες αφού δηλώσουν 
έγκαιρα συμμετοχή, νοουμένου ότι η πρότασή τους γίνει αποδεχτή. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και για 
μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού.  
 
Οι τίτλοι των εργασιών γίνονται δεχτοί μαζί με περίληψη μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2023 και μπορεί να 
δημοσιεύεται εκτός του ονόματος του μαθητή/ων και το όνομα του συντονιστή εκπαιδευτικού, αν 
υπάρχει. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεχτές για παρουσίαση θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της 
ΚΥΜΕ μια βδομάδα μετά από την κατάθεσή τους. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι διάρκειας 15 
λεπτών η καθεμιά και μπορούν να γίνουν δια ζώσης ή διαδικτυακά. Λεπτομέρειες για την ετοιμασία του 
κειμένου της εργασίας στη συνέχεια.  
 
Οδηγίες για ετοιμασία κειμένου περίληψης 

• Σελίδα Α4 portrait 
• Γραμματοσειρά (Fonts) – Times New Roman Greek 
• Περιθώρια (Margins) – 3cm στην αριστερή και δεξιά πλευρά και 4cm στην πάνω και κάτω 

πλευρά.  
• Single Line Spacing 

 

 Οδηγίες 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
 

Όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής σας. Γράψτε την 
περίληψη της παρουσίασής σας. Γράψτε την περίληψη της 
παρουσίασής σας. Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής 
σας.  

-Κεφαλαία, Times New Roman, 16pt, Bold, 
Centre  
-Μια κενή γραμμή 
-Όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εισηγητών  
Times New Roman, 11pt, Bold, Centre 
-Δύο κενές γραμμές 
 
-Γράψτε τη λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Times New 
Roman, 14pt, Bold, Centre) 
-Μια κενή γραμμή 
-Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής σας 
μέχρι 25 γραμμές. 
(Times New Roman, 12pt, Normal, Justify, 
Single Space) 

 
• Αφού ετοιμάσετε την περίληψή σας ακολουθώντας τις πιο πάνω οδηγίες, να την στείλετε με 

email στο cms@cms.org.cy και στο parayiou@cytanet.com.cy. Τίτλος email «Περίληψη – 
Μαθητικό Συνέδριο 2023 – Ονοματεπώνυμο» 

• Τελευταία μέρα: 3 Φεβρουαρίου 2023 
 

Οδηγίες για ετοιμασία της τελικής εργασίας 
• Σελίδα Α4 portrait 
• Μέχρι 10 σελίδες 
• Γραμματοσειρά (Fonts) – Times New Roman Greek 
• Περιθώρια (Margins) – 3cm στην αριστερή και δεξιά πλευρά και 4cm στην πάνω και κάτω 

πλευρά.  
• Single Line Spacing 

mailto:cms@cms.org.cy
mailto:parayiou@cytanet.com.cy


 
 

 Οδηγίες 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
 

Όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής σας. Γράψτε την 
περίληψη της παρουσίασής σας. Γράψτε την περίληψη της 
παρουσίασής σας. Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής 
σας.  
 
Κυρίως κείμενο (μέχρι 10 σελίδες) 

-Κεφαλαία, Times New Roman, 16pt, Bold, 
Centre  
-Μια κενή γραμμή 
-Όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εισηγητών  
Times New Roman, 11pt, Bold, Centre 
-Δύο κενές γραμμές 
 
-Γράψτε τη λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Times New 
Roman, 14pt, Bold, Centre) 
-Μια κενή γραμμή 
-Γράψτε την περίληψη της παρουσίασής σας 
μέχρι 25 γραμμές. 
(Times New Roman, 12pt, Normal, Justify, 
Single Space) 
 
-Δύο κενές γραμμές 
 
Κυρίως κείμενο (Times New Roman, 12pt, 
Normal, Justify, Single Space) 
 

 
Η εργασία να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη διάρκεια των εγγραφών σας στο συνέδριο. 
Επίσης να σταλεί στο email cms@cms.org.cy. 
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