
Σεμινάριο «Συγγραφή Μαθηματικών Κειμένων με το σύστημα στοιχειοθεσίας Latex» 

Το LaTeX είναι μια γλώσσα (markup language) δημιουργίας κειμένων που στηρίζεται στο σύστημα 

στοιχειοθεσίας κειμένου ΤeΧ. Φτιάχτηκε για να παρέχει υψηλής ποιότητας κείμενα με τη μικρότερη 

δυνατή προσπάθεια. Είναι μια γλώσσα που διαρκώς εξελίσσεται, διανέμεται δωρεάν και υποστηρίζεται 

άριστα από μια μεγάλη και πολλή ενεργή κοινότητα χρηστών. Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη όλων 

των κειμένων, κυρίως όμως μαθηματικών για τα οποία και φτιάχτηκε. Θεωρείται απαραίτητο 

εργαλείο για τη συγγραφή άρθρων επιστημονικών περιοδικών, εργασιών (όπως διπλωματικές 

εργασίες, ή εργασία στα πλαίσια κάποιου μαθήματος), βιβλίων (π.χ. διδακτορική διατριβή) που 

περιέχουν μεγάλο όγκο δεδομένων (σχήματα, εικόνες, πίνακες, παραπομπές, αναφορές, μαθηματικούς 

τύπους κ.α) ή ακόμα και φροντιστηριακών σημειώσεων, προσφέροντας άριστη  μορφοποίηση.  

Χρησιμοποιείται ευρέως στην επιστημονική κοινότητα καθώς διαθέτει την καλύτερη δυνατή 

στοιχειοθεσία μαθηματικών εκφράσεων. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρει αυτόματη 

αρίθμηση κεφαλαίων, σχημάτων, εικόνων, πινάκων, μαθηματικών εξισώσεων, δημιουργεί με απλό 

τρόπο πίνακα περιεχομένων και βιβλιογραφίας, δίνοντας έτσι η δυνατότητα στο συγγραφέα να 

επικεντρωθεί στην συγγραφή του κειμένου χωρίς να ανησυχεί για τη μορφή του αφού η μορφοποίηση 

γίνεται σχεδόν αυτόματα. Επιπλέον δημιουργεί «μικρά αρχεία» προσφέρει «σταθερότητα» στο κείμενο 

(δεν αλλάζει από υπολογιστή σε υπολογιστή), και μπορείς να κάνεις εύκολα αλλαγές χωρίς να 

δημιουργείς πρόβλημα στη μορφοποίηση του κειμένου.  

Αν και το LaTeX δουλεύει με εντολές, αυτά που χρειάζεται να ξέρει κανείς για να παράγει μια άρτια 

δομημένη εργασία είναι ελάχιστα. Οι δυνατότητες του ωστόσο είναι απεριόριστες αρκεί να ξέρεις τι να 

ζητήσεις και που μπορείς να το αναζητήσεις. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να έρθουν σε επαφή με τις 

βασικές λειτουργίες του LaΤeΧ όπως είναι η στοιχειοθεσία κειμένου, η εισαγωγή μαθηματικών τύπων, 

πινάκων και γραφικών εντός του κειμένου, η δημιουργία βιβλιογραφίας κ.α  

Το σεμινάριο θα αρχίσει στις 18/11/2018 και θα ολοκληρωθεί σε 5 δίωρα μαθήματα.  

Δομή σεμιναρίου 

1η εβδομάδα 

1. Εισαγωγή στο Latex. Τι είναι το Latex, ποιος το δημιούργησε, πως λειτουργεί, πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα χρήσης του, εγκατάσταση προγράμματος 

2. Δημιουργία εγγράφου. Δομή εγγράφου, τύποι εγγράφου (π.χ. άρθρο, εργασία, διπλωματική, 

διδακτορικό, παρουσίαση), χρήση πακέτων (packages) και γνωριμία με κάποια από αυτά 

3. Μορφοποίηση κειμένου. Σελιδοποίηση, γραμματοσειρές, έμφαση κειμένου (bold type, italics 

type, υπογράμμιση, κ.α), στοίχιση κειμένου, αλλαγή παραγράφου και σελίδας, διαστήματα 

(μεταξύ λέξεων, γραμμών, παραγράφων), υποσημείωση, αναφορές, λίστες, περιβάλλον 

verbatim, hyperref.  Άσκηση  

2η εβδομάδα 

4. Κατασκευή πίνακα περιεχομένων και βιβλιογραφίας. Ορισμός ενοτήτων ανάλογα με τον τύπο 

του εγγράφου (μέρη, κεφαλαία, υποκεφάλαια, ενοτήτες, παράγραφοι), βιβλιογραφικά στυλ,  η 

δομή ενός αρχείου βιβλιογραφίας, δημιουργία βιβλιογραφικών βάσεων.  Άσκηση 



 

3η εβδομάδα 

5. Εισαγωγή μαθηματικών εκφράσεων-εξισώσεων. Θεωρήματα, ορισμοί, λήμματα, απόδειξη, 

βασικοί τελεστές και σύμβολα, αναδίπλωση εξισώσεων. Άσκηση 

4η εβδομάδα 

6. Δημιουργία πίνακα δεδομένων. Περιβάλλοντα matrix, array και tabular.  Άσκηση 

7. Εισαγωγή γραφικών και εικόνων. Άσκηση 

5η εβδομάδα 

8. Beamer. Προετοιμασία παρουσίασης εργασίας με διαφάνειες. Άσκηση 

 

Τα μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα των Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Υπολογιστών του 

Μαθηματικού Τμήματος χωρητικότητας 28 ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το 

σεμινάριο πιθανότατα θα γίνει Δευτέρα 1-3μ.μ. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου «Συγγραφή 

Μαθηματικών Κειμένων με το σύστημα στοιχειοθεσίας LaΤeΧ”  

 

Οι δηλώσεις για το σεμινάριο θα γίνουν από 21 Οκτωβρίου μέχρι 10 Νοεμβρίου 2019 αποκλειστικά και 

μόνο μέσω της ιστοσελίδας  http://www.elearning.auth.gr/ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος και εφόσον 

υπάρξει διαθεσιμότητα το σεμινάριο μπορεί να το παρακολουθήσει και όποιος άλλος το επιθυμεί, 

κατόπιν συνεννόησης με την κ. Βλάχου Θεοδώρα (τηλ. 2310997903, e-mail: dovla@math.auth.gr) 

 Οδηγίες δήλωσης σεμιναρίου 

Στην ιστοσελίδα eLearning κάνετε login με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Επιλέγετε 

“Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών», στη συνέχεια στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε το 

«Σεμινάριο Συγγραφή μαθηματικών κειμένων με το σύστημα στοιχειοθεσίας LaTeX» και κάνετε 

αυτοεγγραφή (φοιτητής) με το κλειδί «l@tex_2019». 
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