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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν παξόλ πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εξγαζηώλ ηνπ «1νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ:
Αξρηηεθηνληθή, Δλέξγεηα & Πεξνβάιινλ ζηα θηίξηα θαη ηηο πόιεηο». Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα
ζηαινύλ, ζηα Διιεληθά, ζαλ ζπλεκκέλα αξρεία MS Word κε e-mail ζην arenep@heliotopos.net
κέρξη 31 Μαΐνπ 2011, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Δξγαζίεο πνπ ζα
ζηαινύλ κε άιιν ηξόπν δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
1. ΜΗΚΟ ΔΡΓΑΙΧΝ
Η εξγαζία δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 12 ζειίδεο.
2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
2.1 Δπιζκόπηζη
Σα θείκελα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζε κία ζηήιε. Παξαθαινύκε κελ πξνζζέζεηε αξηζκνύο
ζειίδαο ζην έγγξαθό ζαο θαζώο ζα πξνζηεζνύλ από ηνλ εθδόηε.
2.2 Περιθώρια
Σα πεξηζώξηα γηα ραξηί Α4 ζα πξέπεη λα είλαη:
- Πάλω 37 ρηιηνζηά
- Κάηω 20 ρηιηνζηά
- Αξηζηεξό 19 ρηιηνζηά
- Γεμί 19 ρηιηνζηά
αθήλνληαο ειεύζεξε πεξηνρή 172 ρηιηνζηά x 240 ρηιηνζηά.
Σν θπξίωο κέξνο ηεο εξγαζίαο κε εμαίξεζε ηνλ ηίηιν, ηνπο ζπγγξαθείο θαη ην θνξέα, ζα πξέπεη λα
είλαη ζε εληαία ζηήιε ηωλ 172 ρηιηνζηώλ θαη κνλό δηάζηεκα. Δηδηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηίηιν θαη νη
ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη παξαθάηω.
2.3 Γραμμαηοζειρές
Υξεζηκνπνηήζηε Times New Roman, κέγεζνο 12 θαη δηάζηηρν 13, ζε θαλνληθή γξακκαηνζεηξά γηα
όια ηα θείκελα θαη ηνπο πίλαθεο. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ππνγξάκκηζε ζην θείκελν.
Υξεζηκνπνηήζηε πιάγηα γξάκκαηα γηα επηζεκάλζεηο. Μελ ρξεζηκνπνηήζηε έληνλα δηόηη δελ
αλαπαξάγνληαη ζωζηά ζε έληππα αληίγξαθα. Υξεζηκνπνηήζηε Times New Roman γξακκαηνζεηξά

κεγέζνπο 10 γηα εηθόλεο θαη ιεδάληεο πηλάθωλ, θαζώο θαη γηα ηηο αλαθνξέο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ
ελόηεηα βηβιηνγξαθίαο. Πνηέ κελ πξνζζέζεηε δηάζηεκα κεηαμύ ηωλ γξακκώλ ή ηωλ παξαγξάθωλ.
2.4 Τίηλος, Σσγγραθείς και Φορείς
Η πξώηε ζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο ζε πεδνθεθαιαία, θαλνληθή
γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 16, ζηνηρηζκέλν αξηζηεξά. Αθήζηε θελό16 pt, κεηά ηνλ
ηίηιν θαη πιεθηξνινγήζηε ηνπο ζπγγξαθείο θαη θνξείο, ζπγθεληξώλνληαο ηνπο ζπγγξαθείο αλά
θνξέα ωο εμήο.
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Οη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα είλαη ζε γξακκαηνζεηξά θαλνληθή Times New Roman, κέγεζνο 14. Οη
θνξείο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ επόκελε γξακκή κε πιάγηα γξακκαηνζεηξά κεγέζνπο 12.
Μεηά ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο θνξείο αθήζηε θελό δηάζηεκα κέρξη ν θέξζνξάο ζαο λα είλαη 10,2
εθαηνζηά από ην πάλω κέξνο ηεο ζειίδαο (κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ θέξζνξα
ζηε θάηω γξακκή ηνπ παξαζύξνπ ηνπ MS Word). Πξνζαξκόζηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηωλ γξακκώλ
έωο όηνπ λα πάξεη απηή ε ηηκή. Απηό είλαη ζεκαληηθό, έηζη ώζηε ζε όιεο ηηο εξγαζίεο λα μεθηλήζνπλ
από ηελ ίδηα θαηαθόξπθε ζέζε κε απηή ηεο πξώηεο ζειίδαο.
2.5 Δπικεθαλίδες και Κείμενο
Όιεο νη ηίηινη ζα πξέπεη λα είλαη κε θεθαιαία θαη επζπγξακκηζκέλνη αξηζηεξά θαη αξηζκεκέλνη ωο
εμήο (παξάδεηγκα):
ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ρωξίο αξίζκεζε)
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
2. ΚΤΡΙΧ ΚΔΙΜΔΝΟ
….
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ρωξίο αξίζκεζε)
Οη ππόηηηινη ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλνη κε βάζε ηελ αξίζκεζε ηωλ πξνεγνύκελωλ θπξίωο
ηίηιωλ. Όινη νη ππόηηηινη ζα πξέπεη λα είλαη πεδνθεθαιαία. Μεηαμύ ηίηινπ ή ππόηηηινπ θαη θεηκέλνπ
ρξεηάδεηαη κόλν έλα δηάζηεκα.
2. ΚΤΡΙΧ ΚΔΊΜΔΝΟ
2.1 Θεωρία
2.2 Δθαρμογές
2.2.1 Γιαδικαζία Γιατείριζης Νερού
Αθήζηε δηάζηεκα 20 pt πξηλ από θάζε ηίηιν θαη δηάζηεκα 6 pt κεηά. Αθήζηε 12 pt πξηλ από θάζε
κία από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, δειαδή 2.1, 2.2, 2.2.1 θαη 6 pt κεηά. Οη ηίηινη θαη νη ππόηηηινη θαζώο
θαη ε πξώηε γξακκή δελ πξέπεη λα μεθηλνύλ κε πεξαζηά / εζνρή. Αν μια δεύηερη κεθαλίδα ακολοσθεί
μεηά από μια επικεθαλίδα, αθήζηε μόνο διάζηημα 6 pt.
Οη ηίηινη ζα πξέπεη λα είλαη κε θεθαιαία, ελώ όιεο νη ππόηηηινη ζα πξέπεη λα είλαη κε πιάγηνπο
ραξαθηήξεο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη δηάζηεκα κεηαμύ ηωλ παξαγξάθωλ. Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ
θάζε ηκήκαηνο (κεηά από ηίηιν ή ππόηηηιν) δελ ζα πξέπεη λα έρεη εζνρή, ελώ όιεο νη άιιεο

παξάγξαθνη ζα πξέπεη λα μεθηλνύλ ζηα 0,5 εθαηνζηά.
εκείωζε: έλαο ηίηινο δελ πξέπεη λα αθεζεί κόλνο ηνπ ζην θάηω κέξνο ηεο ζειίδαο (ρξεζηκνπνηήζηε
keep with the text νύηωο ώζηε λα κεηαθηλεζεί καδί κε ην θπξίωο θείκελν πνπ αθνινπζεί).
2.6 Πίνακες
Σνπνζεηήζηε ηνπο πίλαθεο θνληά ζηελ πξώηε αλαθνξά ζε απηνύο ζην θείκελν θαη αξηζκήζηε ηνπο
δηαδνρηθά. Δμεγήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα θαη όρη εληόο ηνπ πίλαθα.
2.7 Στήμαηα
Υξεζηκνπνηείηε πάληα ην ίδην ζηπι γηα ηηο θεθαιίδεο ζρεκάηωλ (κέγεζνο 10 pt ζε 11 pt δηάζηεκα
γξακκή). Σνπνζεηήζηε ηε θεθαιίδα θάηω από ην ζρήκα. Πιεθηξνινγήζηε ωο εμήο: «ρήκα 1.
Σίηινο». Αθήζηε πεξίπνπ δύν γξακκέο δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ θείκελνπ
(εθηόο αλ ην ζρήκα ηνπνζεηεζεί ζην ηέινο ηεο ζειίδαο). Φωηνγξαθίεο θαη ζρήκαηα ζα πξέπεη λα
είλαη αζπξόκαπξα.
2.8 Παραπομπές / Βιβλιογραθία
ην θείκελν, ηνπνζεηήζηε ην/α επώλπκν/α ηνπ/ηωλ ζπγγξαθέωλ (ρωξίο αξρηθά) θαη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ζε παξέλζεζε (Smith, 1980). ην ηέινο ηεο εξγαζίαο δεκηνπξγήζηε έλα θαηάινγν κε
όιεο ηηο παξαπνκπέο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάηω από ηελ επηθεθαιίδα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Θα πξέπεη λα είλαη ζε γξακκαηνζεηξά κεγέζνπο 10 pt (10 pt ζε απόζηαζε 11pt).
Γεύηεξε θαη πεξαηηέξω γξακκέο ζα πξέπεη μεθηλνύλ από εζνρή 0,5 εθαηνζηά. Δάλ αλαθέξνληαη
πνιιά έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, ε θαηαρώξηζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Η κνξθή
ζα πξέπεη λα ζύκθωλα κε ηα παξαθάηω:
Δπώλπκν, Όλνκα ή αξρηθά (εθδ.) (έηνο ). Σίηινο βηβιίνπ. Πόιε: Δθδόηεο.
Δπώλπκν, Όλνκα ή αξρηθά (έηνο). Σίηινο άξζξνπ. Σίηινο Πεξηνδηθνύ (αξηζκόο ζεηξάο εθόζνλ ρξεηάδεηαη) αξηζκόο ηόκνπ
(αξηζκόο έθδνζεο αλ ρξεηάδεηαη): αξηζκόο ζειίδωλ.

2.9 Ακρωνύμια
Δπεμήγεζε ηωλ αθξωλπκίωλ ζε παξέλζεζε δίπια ζην πιήξεο θείκελν ρξεηάδεηαη κόλν ηε πξώηε
θνξά πνπ εκθαλίδνληαη.
2.10 Δπιζηημονικές Ονομαζίες
Οη επηζηεκνληθέο νλνκαζίεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο.
2.11 Μονάδες Μέηρηζης
Μνλάδεο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο ζε όιε ηελ εξγαζία θαη θαηά πξνηίκεζε λα αθνινπζεί ην
Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδωλ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο ζα
πξέπεη λα δίδεηαη ζε παξέλζεζε ην ηζνδύλακν: Σν κήθνο ήηαλ 3 πόδηα (0,9 κ.). Αθήζηε έλα θελό
κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο κνλάδαο κέηξεζεο: 3 κ. Γελ είλαη 3κ.

