ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το µέγεθος του κειµένου µπορεί να είναι από 4.000 έως 8.000 λέξεις. Γράφεται σε
σελίδα µε ορισµένο µέγεθος Α4, σε πρόγραµµα Microsoft Word, χρησιµοποιώντας
γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος λέξεων 12 στιγµών. Για την
παραγραφοποίηση, χρησιµοποείται µονό διάστηµα µεταξύ των λέξεων, µε περιθώρια
3εκ. και στις τέσσερις πλευρές της σελίδας και µε εσοχή πρώτης γραµµής 0,5 εκ. σε
κάθε παράγραφο.
Στην αρχή του κειµένου αναγράφεται ο τίτλος της εισήγησης στα ελληνικά και στην
επόµενη γραµµή ο τίτλος στα αγγλικά µε bold πεζά γράµµατα (Times New Roman,
µέγεθος λέξεων 16 στιγµών, justify text). Αφήνουµε µία κενή γραµµή και ακολουθούν
τα ονόµατα των συγγραφέων µε bold πεζά γράµµατα (Times New Roman, µέγεθος
λέξεων 12 στιγµών). Το επάγγελµα, η πανεπιστηµιακή ιδιότητα, το Τµήµα/Σχολή και
το Πανεπιστήµιο στο οποίο ανήκει ο καθένας γράφονται µε απλά γράµµατα (όχι bold)
κάτω από το ονοµατεπώνυµο του κάθε συγγραφέα. Δεν µπαίνει τελεία µετά από την
αναγραφή αυτών των στοιχείων.
Αφήνουµε µία κενή γραµµή και ακολουθεί η περίληψη στα ελληνικά (έως 200
λέξεις). Η λέξη ‘περίληψη’ γράφεται µε πεζά bold γράµµατα (Περίληψη) (Times New
Roman, µέγεθος λέξεων 12 στιγµών). Ακολουθεί το κείµενο της περίληψης χωρίς κενό.
Οι λέξεις-κλειδιά γράφονται µε bold χωρίς κενή γραµµή από το κείµενο της περίληψης,
µε τελεία στο τέλος (π.χ. λέξεις-κλειδιά: τόποι, χώροι.). Αφήνουµε µία κενή γραµµή
και αναγράφονται στα αγγλικά τα ονόµατα των συγγραφέων (bold πεζά) και από κάτω
το επάγγελµα, η πανεπιστηµιακή ιδιότητα, το Τµήµα/Σχολή και το Πανεπιστήµιο στο
οποίο ανήκουν µε απλά γράµµατα. Αφήνουµε µια κενή γραµµή και ακολουθεί η λέξη
‘περίληψη’ στα αγγλικά (Abstract) και η αγγλική περίληψη (έως 200 λέξεις). Στο
τέλος γράφονται οι λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά (π.χ. keywords: places, spaces.).
Αφήνουµε 2 κενές γραµµές και ακολουθεί το κείµενο της εισήγησης. Οι τίτλοι των
κεφαλαίων του κειµένου δεν αριθµούνται. Κάθε κεφάλαιο απέχει δύο γραµµές από το
κείµενο που προηγείται και µία γραµµή από το κείµενο που ακολουθεί. Οι τίτλοι και οι
υπότιτλοι των κεφαλαίων γράφονται µε πεζά bold γράµµατα. Όταν υπάρχουν
υποενότητες, ο τίτλος της υποενότητας γράφεται σε εσοχή, µε bold και italics, και δεν
έχει κενή σειρά από κάτω. Οι παράγραφοι δηλώνονται µε ένα Tab 0,5 προς τα δεξιά
και όχι µε κενή σειρά (Paragraph_Special_First Line_By 0,5). Οι σελίδες του κειµένου
αριθµούνται όλες πλην της πρώτης.
Οι εικόνες, καθώς και τα διαγράµµατα και οι πίνακες, συνολικά µέχρι 6 για κάθε
κείµενο, υποβάλλονται αριθµηµένες σε ξεχωριστό φάκελο ως αρχεία .jpg, .png ή .tiff,
ανεξάρτητα από το κείµενο και σε ανάλυση από 150 dpi και άνω. Εντός του κειµένου,
οι εικόνες ορίζονται µε τον αριθµό τους, ενώ η λέξη εικόνα γράφεται στην θέση αυτή
µε κεφαλαίο Ε (π.χ. Εικόνα 1). Με κεφαλαίο Ε γράφεται και µέσα στο κείµενο, όταν
είναι σε παρένθεση (Εικόνα 1), ενώ οπουδήποτε στο κείµενο γράφεται η λέξη
ολόκληρη. Όταν µέσα στο κείµενο γίνεται αναφορά σε εικόνα, αναφέρεται µε τον
αριθµό της. Τα υποµνήµατα των εικόνων αριθµούνται και γράφονται στο τέλος του
κειµένου και σε µέγεθος 10 στιγµών. Π.χ. Εικόνα 1: Η οργάνωση των χώρων της τάξης (χωρίς
τελεία στο τέλος).
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Όπου αναφέρονται λίστες µε κουκκίδες, αυτές θα αναγράφονται σε απόσταση µίας
κενής γραµµής από το κείµενο που προηγείται και µίας κενής γραµµής από το κείµενο
που ακολουθεί.
Αποσπάσµατα από άλλα κείµενα τίθενται µέσα σε διπλά εισαγωγικά (« »). Για
τεχνικούς όρους ή για αναφορά µέσα σε αναφορά χρησιµοποιούνται απλά εισαγωγικά
(‘ ’). Για έµφαση χρησιµοποιούνται πλάγια γράµµατα (italics) και όχι bold ή
υπογράµµιση.
Στην περίπτωση µεγαλύτερης έκτασης αποσπασµάτων που γράφονται σε ξεχωριστή
παράγραφο, αφήνουµε µία κενή γραµµή από το κείµενο που προηγείται και µία κενή
γραµµή από το κείµενο που ακολουθεί και το απόσπασµα γράφεται ως ξεχωριστή
παράγραφος µέσα σε διπλά εισαγωγικά (« ») µε Times New Roman 11, Paragraph,
indentation_Left by 0,5_ Right by 0,5.
Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές εντός του κειµένου αναγράφονται ως εξής:
... σύµφωνα µε τον Lasch (1991: 84-86)
... (Lasch 1991: 287-294)
... (Lasch 1991)
... (Lasch et al. 1991)
Οι σελίδες µπαίνουν µόνο στην περίπτωση που το κείµενο που έχει παρατεθεί είναι
αυτούσιο από το βιβλίο ή από το άρθρο και τότε µπαίνουν και εισαγωγικά στην αρχή
και στο τέλος του κειµένου της παραποµπής.
Οι τίτλοι βιβλίων, έργων κλπ. όπου χρησιµοποιούνται µέσα στο κείµενο
υποδεικνύονται µε πλάγια γράµµατα χωρίς εισαγωγικά.
Όταν µέσα στο κείµενο έχουµε παύλες – διατηρούµε ένα κενό ανάµεσα στην παύλα
και τη λέξη, όταν πρόκειται για δύο λέξεις ενωµένες (όχι συνθετικά) (π.χ. µε όρους
διαλεκτικής περιβάλλοντος – ατόµου ) και δεν αφήνουµε κενό ανάµεσα στην παύλα και
την πρώτη/και τελευταία λέξη µιας φράσης στις περιπτώσεις που η φράση αναγράφεται
µέσα σε παύλες (π.χ. Ο Δήµος Αθηναίων –και συγκεκριµένα ο Οργανισµός
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του Δήµου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)– έχει την
ευθύνη του σχεδιασµού)
Οι Υποσηµειώσεις έχουν συνεχή αρίθµηση σε όλο το κείµενο και τοποθετούνται
στο τέλος του κειµένου πριν τις βιβλιογραφικές αναφορές µε αυτόµατη αρίθµηση και
µορφοποίηση. Η γραµµατοσειρά τους είναι ίδια µε το σύνολο του κειµένου σε µέγεθος
10 στιγµών. Για την ένδειξη των υποσηµειώσεων, όταν ακολουθεί κολλητά στη λέξη,
σηµείο στίξης, τότε ο εκθέτης µπαίνει µετά το σηµείο στίξης.
Όλα τα έργα που αναφέρονται στο κείµενο συµπεριλαµβάνονται στη Βιβλιογραφία,
η οποία ακολουθεί µετά το τέλος του κειµένου σε απόσταση δύο γραµµών. Η
Βιβλιογραφία είναι χωρισµένη σε Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση. Προηγείται η
Ελληνόγλωσση, η οποία αναγράφεται κάτω από τον τίτλο Βιβλιογραφία και σε
απόσταση µίας κενής γραµµής. Ανάµεσα στον τίτλο Ελληνόγλωσση και στις πηγές που
ακολουθούν δεν αφήνουµε κενή γραµµή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της
Ξενόγλωσσης Βιβλιογραφίας. Στο κοµµάτι της Ελληνόγλωσσης Βιβλιογραφίας,
προηγούνται οι πηγές µε ονόµατα συγγραφέων γραµµένων µε λατινικούς χαρακτήρες
(βιβλία µεταφρασµένα στα ελληνικά) και στη συνέχεια ακολουθούν στη σειρά οι πηγές
µε ονόµατα συγγραφέων µε ελληνικούς χαρακτήρες. Ανάµεσα στην Ελληνόγλωσση και
την Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία αφήνουµε µία κενή γραµµή. Ανάµεσα στις
βιβλιογραφικές παραποµπές δεν αφήνουµε κενή γραµµή. Τα έργα αναγράφονται σε
αλφαβητική σειρά κατά το επίθετο του συγγραφέα.
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Παραδείγµατα για κάθε κατηγορία:
Βιβλία
Mollenkopf, J. και Castells, M. (επιµ.) (1991). Dual city: The Restructuring New York.
Νέα Υόρκη: The Russell Sage Foundation.
Badiou, A. (2008). Η πολιτική και η λογική του συµβάντος. Μτφρ. Δ. Βεργέτη και Τ.
Μπέντζελου. Αθήνα: Πατάκη.
Κεφάλαιο σε συλλογικό τόµο
Casti, J. L. (1986). On System Complexity: Identification, Measurement and
Management. Στο J. L. Casti και A. Karlqvist (επιµ.), Complexity, Language, and Life:
Mathematical Approaches, σ. 146-173. Βερολίνο: Springer-Verlag.
Άρθρο σε περιοδικό
Atkinson, R. και Flint, J. (2004). Fortress UK? Gated Communities, the Spatial Revolt
of the Elites and Time-Space Trajectories of Segregation. Στο Housing Studies 19(6):
875-892.
Άρθρο σε εφηµερίδα
Διαµαντόπουλος, Θανάσης (2007, 28 Δεκεµβρίου). Εσωτερικ(ευµέν)ή δικτατορία. Η
Καθηµερινή 13.
Άρθρα σε διαδικτυακά περιοδικά ή διαδικτυακά διαθέσιµα βιβλία γράφονται όπως
παραπάνω και στη συνέχεια προστίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση και εντός
παρένθεσης η ηµεροµηνία πρόσβασης.
Παιδαγωγική οµάδα «Σκασιαρχείο» (2014). Πειραµατικοί ψηλαφισµοί για ένα σχολείο
της κοινότητας. Διαθέσιµο στο: https://skasiarxeio.wordpress.com/about/.
(Ανακτήθηκε: 6/4/2017).
(για εισηγήσεις που γράφονται στην αγγλική γλώσσα)
Georgieva, Y. (2015). Landscape architects NETWORK. [Ηλεκτρονικό]. Available at:
http://landarchs.com/how-clos-layat-park-is-bringing-biodiversity-back-to-the-city/.
(Retrieved: 13/6/2015).
Οι ιστοσελίδες όπου αναγράφονται δεν θα πρέπει να διατηρούν το hyperlink το οποίο
µετατρέπει την ιστοσελίδα σε µπλε χρώµα και την ενεργοποιεί όταν κλικάρουµε στον
σύνδεσµο.
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Οι πηγές των εικόνων (Πηγές Εικόνων) αναγράφονται σε συνέχεια της
βιβλιογραφίας (Βιβλιογραφία) και µετά από διάστηµα δύο γραµµών, ακολουθώντας
την αρίθµηση των εικόνων µέσα στο κείµενο.
Πηγές Εικόνων
Εικόνα 1:
Εικόνα 2:
Εικόνα 3:
Εικόνα 4:
Εικόνα 5:
Εικόνα 6:
Για τις φωτογραφίες που ανήκουν στο συγγραφέα, αναφέρονται ως "Προσωπικό αρχείο
Αρχικό Ονόµατος. Επώνυµο συγραφέα" κ.ο.κ.
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