Οδηγίες για τη συγγραφή Περίληψης Παρουσίασης
Οι περιλήψεις των παρουσιάσεων θα πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες και να κατατεθούν προς αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του
Συμποσίου.
Η τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η 30η Ιουνίου 2012. Οι περιλήψεις θα
πρέπει να σταλούν σε μορφή .doc ή .pdf στο e-mail : mdoula@otenet.gr
Οι περιλήψεις οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή θα
συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση όλων των περιλήψεων (book of abstracts).
Πρόσθετες πληροφορίες:
• Δώστε 3-5 λέξεις κλειδιά
• Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα.
• Χρησιμοποιήστε τη φόρμα σελίδας A4 και προσαρμόστε όλα τα περιθώρια της σελίδας
(επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) στα 20 mm.
• Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες Times New Roman μεγέθους 10 (εκτός στον τίτλο για τον
οποίο χρησιμοποιήστε έντονη γραφή με μέγεθος 12 (bold).
• Στοιχίστε στο κέντρο της σελίδας τον τίτλο της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων,
τις διευθύνσεις και τα e-mails.
• Στοιχίστε το σώμα του κειμένου δεξιά και αριστερά.
• Μπορείτε να συμπεριλάβετε πίνακες, φωτογραφίες, διαγράμματα (με κατάλληλη
αρίθμηση).
• Μην συμπεριλάβετε παραπομπές (references)
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Λέξεις κλειδιά: απόβλητα ελαιοτριβείων, έδαφος, υποβάθμιση, πολυφαινόλες, αποκατάσταση
Περίληψη : Στην Ελλάδα τα απόβλητα των ελαιοτριβείων διατίθενται σε εξατμισοδεξαμενές, απευθείας στο έδαφος,
ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις διάθεσης σε επιφανειακά υδατικά συστήματα (χείμαρροι, ποτάμια) αλλά
και στη θάλασσα. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων μαζί με το αίμα από τα
σφαγεία και το τυρόγαλα από τα τυροκομεία θεωρούνται πολύ επικίνδυνα απόβλητα (εξαιτίας του ιδιαίτερα υψηλού
οργανικού φορτίου τους) και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διατίθενται χωρίς κατεργασία ή χωρίς να
ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος……………….
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