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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρέχονται οδηγίες για την παρουσίαση των κειµένων των πανεπιστηµιακών εργασιών
(διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών) στον Τοµέα Υδατικών Πόρων
και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Οι οδηγίες αυτές αφορούν
τη δοµή και τη µορφή των εργασιών, την ορθή χρησιµοποίηση της ελληνικής γλώσσας, τον
τρόπο γραφής των εξισώσεων, σύµβολων, αριθµών και µονάδων, καθώς και την παρουσίαση
των πινάκων και σχηµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στο θέµα της χρησιµοποίησης και
παράθεσης των βιβλιογραφικών πηγών.

ABSTRACT
Instructions are provided for the presentation of the academic works produced in the
Department of Water Resources and Environmental Engineering of the School of Civil
Engineering, of the National Technical University of Athens, such as diploma and
postgraduate theses. The instructions refer to the structure and format of the thesis, the proper
use of the Greek language, and the proper styles of equations, symbols, numbers and units, as
well as the presentation of tables and figures. Particular attention is given to the issue of use
and citing of references.
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1

Εισαγωγή

Το αυτό κείµενο παρέχει οδηγίες για την παρουσίαση των πανεπιστηµιακών εργασιών
(διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών) που συγγράφονται στον Τοµέα
Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Ο Τοµέας δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο θεσµό των διπλωµατικών και µεταπτυχιακών
εργασιών και αποσκοπεί στη συνεχή αναβάθµιση και προβολή τους, καθώς και στην
ανάδειξη και κατοχύρωση της πατρότητας των ιδεών, µεθοδολογιών και αποτελεσµάτων
τους. Για το σκοπό αυτό η ΓΣ του Τοµέα (03.11.2010) αποφάσισε οµόφωνα να αξιοποιηθεί η
υπηρεσία καταχώρησης των ακαδηµαϊκών εργασιών που προσφέρει η Κεντρική Βιβλιοθήκη
του ΕΜΠ (σύστηµα DSPACE). Έτσι, µετά την εξέταση και οριστικοποίησή τους, οι
διπλωµατικές και µεταπτυχιακές εργασίες που εκπονούνται στον Τοµέα παραδίδονται σε
ψηφιακή και έντυπη µορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, και αναρτώνται υποχρεωτικά στο
∆ιαδίκτυο µε ελεύθερη πρόσβαση εντός και εκτός ΕΜΠ. Αιτήµατα φοιτητών για τυχόν
προσωρινή εξαίρεση από την ελεύθερη πρόσβαση υποβάλλονται στον Τοµέα και τη
Βιβλιοθήκη µε αιτιολόγηση και τεκµηρίωση (π.χ. προκειµένου να δηµοσιευτεί προηγουµένως
το περιεχόµενο σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου).
Όλες οι εργασίες είναι πλέον διαθέσιµες από τη διαδικτυακή πύλη του ΕΜΠ. Επίσης, ο
Τοµέας υπέβαλε αίτηµα για την ένταξη στο Πρόγραµµα Ψηφιακής Σύγκλισης της
ψηφιοποίησης των παλιών ∆ιπλωµατικών Εργασιών που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του
Τοµέα.
Η δηµοσιότητα των εργασιών επιβάλλει µέγιστη προσοχή και επιµέλεια ώστε το αποτέλεσµα
να είναι βέλτιστο ως προς τη µορφή την εν γένει παρουσίαση και την ουσία.
Ειδικότερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή αντιγραφών από άλλα κείµενα (αντιγραφών
που αργά ή γρήγορα θα εντοπιστούν µε δυσάρεστα αποτελέσµατα για το ΕΜΠ και κυρίως για
το συγγραφέα του κειµένου), αλλά και για την ορθή και πλήρη απόδοση των παραποµπών σε
άλλα κείµενα. Το θέµα αυτό δεν έχει γίνει κοινή συνείδηση στην Ελλάδα και γι’ αυτό
καλύπτεται από αναλυτικές οδηγίες.
Βοηθήµατα για τη σύνταξη του παρόντος απετέλεσαν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς της
IAHS (2010, 2012), και τα πρότυπα ISO 80000-2 (ISO, 2009) και Unicode #25 (Unicode,
2010) .
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Μορφή

2.1

Περιθώρια

Τα περιθώρια για παρουσίαση του κειµένου σε σελίδα Α4 (21.0 × 29.7 mm) δεν πρέπει να
είναι υπερβολικά µεγάλα ή υπερβολικά µικρά· ένα καλό µέγεθος είναι 2.5 cm σε όλες τις
διευθύνσεις.
2.2

Αρίθµηση των σελίδων

Αριθµούµε τις σελίδες στο µέσο του κάτω περιθωρίου. Για το κυρίως κείµενο
χρησιµοποιούµε τους αριθµούς 1, 2, 3, .... Για την περίληψη και τα περιεχόµενα
χρησιµοποιούµε τους λατινικούς αριθµούς i, ii, iii, ….
2.3

∆οµή κειµένου και επικεφαλίδες

Τα κεφάλαια υποδιαιρούνται σε υποκεφάλαια και αυτά σε εδάφια. Σε κάθε µια υποδιαίρεση
χρησιµοποιούµε διαφορετική γραφή και αρίθµηση.
Αριθµούµε τα κεφάλαια µε 1, 2, 3, …, και γράφουµε τις επικεφαλίδες τους µε τονισµένα
(bold) στοιχεία, µεγαλύτερα από αυτά του κυρίως κειµένου. Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα
σελίδα. Αριθµούµε τα υποκεφάλαια µε τον αριθµό του κεφαλαίου ακολουθούµενο από τον
αριθµό του υποκεφαλαίου π.χ. 2.1, 2.2, …, και γράφουµε τις επικεφαλίδες µε τονισµένα
στοιχεία. Αριθµούµε τα εδάφια µε τον αριθµό του υποκεφαλαίου ακολουθούµενο από τον
αριθµό του εδαφίου π.χ. 2.1.1, 2.1.2, …, και γράφουµε τις επικεφαλίδες τους µε πλάγια
(italic) στοιχεία. Καλό είναι να αποφεύγουµε περαιτέρω διαίρεση των εδαφίων.
2.4

∆ιαστήµατα – παράγραφοι

Μεταξύ των γραµµών του κειµένου στην ίδια παράγραφο το διάστηµα είναι 15 points. ∆εν
αφήνουµε κενή γραµµή µεταξύ παραγράφων, αλλά αυξάνουµε το κενό κατά 6 points.
Η πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου αρχίζει ακριβώς στο αριστερό περιθώριο. Υπάρχει
στοίχιση του κειµένου δεξιά και αριστερά µε το αριστερό και το δεξί περιθώριο αντίστοιχα
(left and right or full justification).
2.5

Γραµµατοσειρές (Fonts)

Καλό είναι να αποφεύγουµε τη χρησιµοποίηση πολλών γραµµατοσειρών (fonts) σε ένα
κείµενο. Μια συνηθισµένη γραµµατοσειρά σε επιστηµονικά κείµενα είναι η Times New
Roman µεγέθους 12 points που χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο, ενώ τελευταία
χρησιµοποιείται συχνά και η γραµµατοσειρά Calibri 12 points.
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Η γραµµατοσειρά Arial µεγέθους π.χ. 11 ή 12 points µπορεί να χρησιµοποιείται για
επικεφαλίδες και λιγότερο για κείµενο—και πάντως όχι για κείµενο που περιέχει µαθηµατικά
σύµβολα. Κώδικες λογισµικού είναι δόκιµο να γράφονται µε τυπογραφικά στοιχεία σταθερού
πλάτους, π.χ. Courier New µεγέθους 11 points.
Όπου χρειάζεται να δοθεί έµφαση, µπορεί να χρησιµοποιηθούν πλάγια γράµµατα. Πρέπει
πάντως να αποφεύγεται, όσο γίνεται, η χρησιµοποίηση έµφασης. Επίσης, καλό είναι να
αποφεύγονται τα τονισµένα (bold) στοιχεία, καθώς και οι υπογραµµίσεις.
2.6

Υποσηµειώσεις

Οι υποσηµειώσεις καλό είναι να περιορίζονται στις ελάχιστες αναγκαίες.1
2.7

Σηµεία και υποδιαιρέσεις

Αριθµούµε τα σηµεία κατά κανόνα µε ελληνική αρίθµηση (α), (β), (γ), …, και τις
υποδιαιρέσεις µε λατινικούς αριθµούς (i), (ii), (iii), …. Τα σηµεία αρχίζουν στο αριστερό
περιθώριο, ενώ οι υποδιαιρέσεις 1 cm δεξιότερα.
Παράδειγµα: Το πρόγραµµα καλύπτει τέσσερις διαφορετικές ενότητες εργασιών οι οποίες
αναλύονται στα ακόλουθα στάδια:
(α)

Επιφανειακή Υδρολογία
(i)

Γενικός Σχεδιασµός

(ii) Κριτήρια
(iii) Λογισµικό
(β)

Υπόγεια Υδρολογία και Υδρογεωλογία
(i)

Γενικός Σχεδιασµός

(ii)

Κριτήρια

(iii) Λογισµικό
(γ)

Μετεωρολογία …κτλ.

2.8

Εκτύπωση

Εκτυπώνουµε την εργασία και στις δύο όψεις του χαρτιού.

1

Τυχόν αναγκαίες υποσηµειώσεις θα εµφανίζονται µε αύξοντα αριθµό ή αναγνωρίσιµα σύµβολα. Τυπώνονται
σε απλό διάστηµα (όπως αυτή εδώ).
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∆οµή της παρουσίασης

3.1

Εξώφυλλο και εσώφυλλο

Το εξώφυλλο περιέχει τον τίτλο της εργασίας, το όνοµα του συγγραφέα και του επιβλέποντα,
καθώς και τον τίτλο του Τοµέα ή/και της Σχολής ή του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος2 κατά
περίπτωση, τον τόπο και τη χρονολογία. Μπορεί να έχει και σχήµα ή φωτογραφία. Το
εσώφυλλο (πρώτη σελίδα) περιέχει τις ίδιες πληροφορίες όπως το εξώφυλλο, αλλά χωρίς
εικονογράφηση. Επίσης περιέχει το ακόλουθο κείµενο που ακολουθείται από υπογραφή
του(ων) συγγραφέα(ων).
Το περιεχόµενο της ανά χείρας διπλωµατικής (ή µεταπτυχιακής κτλ.) εργασίας αποτελεί
προϊόν της δικής µου (µας) πνευµατικής προσπάθειας. Η ενσωµάτωση σε αυτήν υλικού
τρίτων, δηµοσιευµένου ή µη, γίνεται µε δόκιµη αναφορά στις πηγές, που δεν επιτρέπει
ασάφειες ή παρερµηνείες.
3.2
3.2.1

Προκαταρκτικά στοιχεία
Πρόλογος

Ο πρόλογος είναι ένα ελεύθερο κείµενο, που εκφράζει τον συγγραφέα χωρίς να υπεισέρχεται
σε επιστηµονικά ζητήµατα. Στον πρόλογο µπορούµε να γράψουµε µεταξύ άλλων (α) τις
ευχαριστίες προς πρόσωπα ή φορείς που µας βοήθησαν, και (β) τα πλήρη στοιχεία του
ερευνητικού προγράµµατος, προκειµένου για εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού. Εναλλακτικά, τα στοιχεία αυτά µπορεί να αναφερθούν στο κεφάλαιο
«Αναγνωρίσεις» στο τέλος του τεύχους (βλ. επόµενο υποκεφάλαιο).
3.2.2

Περιεχόµενα

Τα περιεχόµενα περιλαµβάνουν τους τίτλους των κεφαλαίων, ενοτήτων και εδαφίων µε την
αρίθµηση που τους έχει δοθεί µέσα στο κείµενο, καθώς και τον αριθµό σελίδας. Όλοι οι
σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου παρέχουν εργαλεία αυτοµατισµού της σύνταξης του
πίνακα περιεχοµένων. Τα περιεχόµενα µπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να ακολουθούνται
από κατάλογο πινάκων και κατάλογο σχηµάτων.

2

Το ∆ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» έχει καθιερώσει συγκεκριµένη ενιαία µορφή
εξωφύλλου.
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3.2.3

Περίληψη (στα Ελληνικά)

Η περίληψη είναι από µισή έως το πολύ µια σελίδα και το γράψιµό της χρειάζεται µεγάλη
επιµέλεια ώστε να δίνει µε συνοπτικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της εργασίας. Εκφράσεις του
τύπου «Η διπλωµατική εργασία αυτή εξετάζει…» καλό είναι να αποφεύγονται (αρκεί να
γραφεί «Εξετάζεται…»).
3.2.4

Abstract

Αποτελεί µετάφραση της ελληνικής περίληψης στα Αγγλικά.
3.2.5

Εκτεταµένη περίληψη (Extended summary)

Οι µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές (και προαιρετικά οι διπλωµατικές
εργασίες) περιέχουν (υποχρεωτικά) εκτεταµένη περίληψη 6-10 σελίδων στα αγγλικά
(Extended summary). Η εκτεταµένη περίληψη είναι αυτοτελής, παρουσιάζει τα πιο
χαρακτηριστικά στοιχεία της µεθοδολογίας και τα συµπεράσµατα, έχει δοµή µε επικεφαλίδες,
και περιλαµβάνει και χαρακτηριστικά σχήµατα ή πίνακες από την εργασία καθώς και
κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών.
Οι µεταπτυχιακές εργασίες, µετά από αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή και έγκριση από τη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ή το οικείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, κατά
περίπτωση, µπορεί να γράφονται κατ’ εξαίρεση στα αγγλικά. Σε αυτή την περίπτωση η
εκτεταµένη περίληψη γράφεται στα ελληνικά και έχει το ίδιο περιεχόµενο και δοµή, όπως
αναφέρονται παραπάνω για την αγγλική εκτεταµένη περίληψη.
3.3

Κυρίως κείµενο

Αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:
(α)

Εισαγωγή στην οποία, µεταξύ άλλων, εξηγείται το αντικείµενο της εργασίας, η σηµασία
του και ενδεχοµένως τα κίνητρα που οδήγησαν στη µελέτη του.

(β)

Μια σειρά κεφαλαίων χωρίς προκαθορισµένους τίτλους, ανάλογα µε το είδος της
εργασίας, π.χ.: Βιβλιογραφική επισκόπηση (µε τα σηµαντικότερα στοιχεία της
υπάρχουσας σχετικής γνώσης διεθνώς), Ανάλυση, Μεθοδολογία, Πειραµατική
διαδικασία, Μοντέλα, Αποτελέσµατα (κύρια ευρήµατα της εργασίας, συζήτηση των
αποτελεσµάτων σε σχέση µε την προϋπάρχουσα γνώση και τις αντικειµενικές
δυνατότητες και περιορισµούς των µεθόδων που εφαρµόστηκαν), κτλ.

(γ)

Συµπεράσµατα (και, πιθανόν, περαιτέρω έρευνα).

(δ)

Αναγνωρίσεις (προαιρετικά—αν δεν έχουν ήδη γραφεί στον Πρόλογο).

(ε)

Αναφορές.

3.4

Παραρτήµατα

Τα παραρτήµατα είτε εισάγονται στο ίδιο τεύχος µετά τις αναφορές (στο τέλος του τεύχους),
είτε, αν ο όγκος τους είναι µεγάλος, σε ξεχωριστό τεύχος παραρτηµάτων. Υλικό που µπορεί
να περιλαµβάνεται σε παραρτήµατα είναι:
(α)

κατάλογος συµβόλων που χρησιµοποιήθηκαν στο κείµενο·
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(β)

προγράµµατα υπολογιστή·

(γ)

µεγάλοι ή πολλοί πίνακες δεδοµένων·

(δ)

σειρές σχηµάτων που επαναλαµβάνονται·

(δ)

στατιστικοί ή µαθηµατικοί πίνακες·

(ε)

περίληψη κάποιου κεφαλαίου µαθηµατικών χρήσιµων στην ανάλυση της εργασίας·

(ζ)

πίνακες φυσικών σταθερών κτλ.
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4

Γλωσσικές παρατηρήσεις

4.1

Ορολογία

Πρέπει γενικά να αποφεύγουµε τη χρήση µόνο ξενόγλωσσων επιστηµονικών όρων. Στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει καθιερωµένη ελληνική ορολογία ή υπάρχουν διαφορετικές
εκδοχές ενός όρου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο που θεωρούµε ως ορθό (πιθανώς
µετά από επικοινωνία µε το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ) γράφοντας σε παρένθεση και τον
καθιερωµένο (κατά προτίµηση αγγλικό) διεθνή όρο.
4.2

Γλώσσα και σύνταξη

Η γλώσσα των εργασιών είναι η δηµοτική µε χρήση µονοτονικού συστήµατος (ΥΠΕΠΘ,
1982). Σύµφωνα µε τους Καρζή (1986), Κριαρά (1987) και Παπαζαφείρη (1988) είναι
προτιµότερο να γράφουµε µικρές προτάσεις και να αποφεύγουµε αλλεπάλληλες εξαρτηµένες
προτάσεις. Επίσης, πρέπει να επιδιώκουµε τη χρήση ενεργητικής αντί της παθητικής φωνής,
όταν υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Θα πρέπει να αποφεύγουµε τύπους της καθαρεύουσας
που δεν έχουν ενσωµατωθεί στη δηµοτική όπως για παράδειγµα µετοχές παθητικού µέλλοντα
και αόριστου (π.χ. αναληφθησόµενος, αναληφθείσα κτλ). Τέλος θα πρέπει να ακολουθούµε
τους κανόνες ορθογραφίας όπως έχουν διαµορφωθεί τελευταία (βλ. Μαρωνίτης, 1998).
Παρακάτω σηµειώνουµε µερικούς από αυτούς για αποφυγή πολύ συχνών σφαλµάτων.
Παραθετικά επιθέτων: γράφονται πάντα µε –ο– εκτός από µερικά που προέρχονται από
επιρρήµατα, όπως ανώτερος, κατώτερος, απώτερος, κτλ.
Καταλήξεις υποτακτικής: γράφονται πάντα µε –ει.
Τονισµός:
(α)

Οι µονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται. Μονοσύλλαβες θεωρούνται και όσες
προφέρονται µε συνίζηση (π.χ. γεια, ποιος κτλ.).

(β)

Όταν η πρόταση ξεκινάει µε φωνήεν που τονίζεται, πρέπει να βάζουµε τόνο όπως
παλιά, πριν το φωνήεν.

(γ)

Το ανέβασµα του τόνου σηµειώνεται, π.χ. πρόβληµά µου

Τελικό – ν: Στα άρθρα και σε άλλα µόρια το τελικό –ν σηµειώνεται µόνον όταν προφέρεται,
δηλαδή µόνον όταν η επόµενη λέξη αρχίζει από κ, π, τ, ξ, ψ ή φωνήεν, π.χ. τον πατέρα, τον
άνθρωπο, αλλά τη µητέρα.
Απόστροφος: Μπαίνει όταν υπάρχει έκθλιψη και όχι κατά βούληση. Το συνηθισµένο «εξ’»
µε απόστροφο είναι λάθος.
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5

Μαθηµατικές εκφράσεις και µονάδες

5.1

Κανόνες συµβολισµού

(α)

Μια µαθηµατική µεταβλητή συνήθως παρίσταται µε ένα γράµµα του ελληνικού ή
λατινικού αλφαβήτου, πεζό ή κεφαλαίο, πλάγιο (π.χ. Χ, ψ).

(β)

Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιούνται µεταβλητές µε περισσότερα από ένα γράµµατα,
(συνήθως κεφαλαία) που γράφονται όρθια (π.χ. η εξατµοδιαπνοή συµβολίζεται συχνά
ως ΕΤ).

(γ)

Επίσης, µε όρθια στοιχεία γράφονται οι µαθηµατικές σταθερές, οι αριθµοί, οι τελεστές
και οι τυπικές συναρτήσεις (π.χ. e = 2.718…, dx στα ολοκληρώµατα και τις
παραγώγους, ln x, cos (x + y), Γ(x) (η συνάρτηση γάµα) , κτλ.).

(δ)

Οι αριθµητικοί δείκτες (άνω ή κάτω) είναι όρθιοι (π.χ. x1) ενώ οι δείκτες που αποτελούν
µεταβλητές είναι πλάγιοι (π.χ. xi, i = 1, 2, .., n). ∆είκτες που παριστάνονται µε
γράµµατα που όµως δεν συµβολίζουν αριθµητική τιµή γράφονται µε όρθια στοιχεία
(π.χ. xmax).

(ε)

∆ιανύσµατα, µητρώα και διανυσµατικές ή µητρωικές συναρτήσεις γράφονται µε
τονισµένα στοιχεία που είναι είτε πλάγια για µεταβλητές ενός γράµµατος είτε όρθια για
µεταβλητές πολλών γραµµάτων (π.χ. οι µεταβλητές x, ω, παριστάνουν διανύσµατα, οι
µεταβλητές Y, KH µητρώα, η συνάρτηση f(x) παριστάνει διανυσµατική συνάρτηση
διανυσµατικής µεταβλητής, κτλ.).

5.2

Μαθηµατικές εξισώσεις

Οι εξισώσεις και άλλες µαθηµατικές εκφράσεις µπορούν να αρχίζουν σε κάποια απόσταση
π.χ. 1 cm δεξιά από το αριστερό περιθώριο, ή µπορεί να είναι κεντραρισµένες στη γραµµή.
Αριθµούµε τις εξισώσεις σε παρένθεση που εφάπτεται του δεξιού περιθωρίου της σελίδας. Η
αρίθµηση των εξισώσεων γίνεται είτε κατά αύξοντα αριθµό, µε τη σειρά που εµφανίζονται
στο κείµενο, είτε µε δύο αριθµούς που χωρίζονται µε τελεία. Ο πρώτος είναι ο αριθµός
κεφαλαίου και ο δεύτερος ο αύξων αριθµός της εξίσωσης µέσα στο κεφάλαιο π.χ.
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5.3

Αριθµοί

(α)

Το σηµείο δεκαδικής υποδιαίρεσης γράφεται µε τελεία ή κόµµα. Για την τριψήφια
οµαδοποίηση των αριθµητικών ψηφίων χρησιµοποιείται ένα λεπτό διάστηµα (ή nonbreaking space που στους περισσότερους επεξεργαστές κειµένου µπαίνει µε το
συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl-Shift-Space) αντί της τελείας ή του κόµµατος (π.χ.
13 250.27—αντί 13,250.27 ή 13.250,27).

(β)

Ποτέ δεν αρχίζουµε µια πρόταση µε αριθµό γραµµένο αριθµητικά αλλά ολογράφως
π.χ.: Σαράντα παλικάρια… Για ποσοτική έκφραση προσώπων, αντικειµένων κτλ.
γράφουµε ολογράφως τους αριθµούς µικρότερους του 10 και αριθµητικά τους
µεγαλύτερους π.χ. εννέα µολύβια, 15 ηθοποιοί. ∆εν γράφουµε όµως ολογράφως
αριθµούς που δηλώνουν κάποια πράξη αριθµητική π.χ. είναι συνάρτηση δύναµης µε
εκθέτη 3.

5.4

Μονάδες

(α)

Χρησιµοποιούµε το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI ή Système Internationale d’Unités).
Οι µονάδες γράφονται µε το διεθνές σύµβολό τους π.χ. m/s ή m s-1 αντί για µ/δλ. Τα
σύµβολα των µονάδων γράφονται µε όρθια στοιχεία (π.χ. km, όχι km). Αν χρειαστεί να
χρησιµοποιήσουµε κάποια µονάδα που δεν ανήκει σε αυτό το σύστηµα, βάζουµε δίπλα
και το αντίστοιχο µέγεθος σε µονάδες SI. Για περισσότερες πληροφορίες για το SI βλ.
Nelson (2001) και Thompson and Taylor (2008).

(β)

Υπενθυµίζεται ότι οι βασικές µονάδες του SI είναι:
(i)

για το µήκος το µέτρο (m)·

(ii)

για τη µάζα το χιλιόγραµµο (kg)·

(iii) για το χρόνο το δευτερόλεπτο (s)·
(iv) για την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος το αµπέρ (A)·
(v)

για τη (θερµοδυναµική) θερµοκρασία το κέλβιν (K)·

(vi) για την ποσότητα ύλης το γραµµοµόριο (mol)· και
(vii) για τη µονάδα φωτεινής έντασης το κηρίο (cd).
Τονίζεται ότι το δευτερόλεπτο γράφεται s και όχι sec· το χιλιόγραµµο kg και όχι kgr· το
χιλιόµετρο km και όχι Km· το λίτρο L και όχι lt ούτε l (αν και το l δεν είναι λάθος)· το
κέλβιν K και όχι °K (και διαβάζεται κέλβιν και όχι βαθµοί Κέλβιν).
(γ)

Όταν χρησιµοποιείται πρόθεµα (prefix – π.χ. µικρο-, συµβολικά µ, για 10–6· εκατοστοή centi-, συµβολικά c, για 10–2· εκατο- ή hecto-, συµβολικά h, για 102· µεγα, συµβολικά
M, για 106· γιγα-, συµβολικά G, για 109), ανάµεσα στο πρόθεµα και την κύρια µονάδα
δεν µπαίνει διάστηµα (π.χ. hm για το εκατόµετρο).

(δ)

Όταν µια µονάδα υψώνεται σε δύναµη, το τυχόν πρόθεµά της υψώνεται στην ίδια
δύναµη (π.χ. 1 cm2 = 10–4 m2, 1 hm3 = 106 m3). Κατά συνέπεια το ένα εκατοµµύριο
κυβικά µέτρα, που αποτελεί µια συνήθη µονάδα στη διαχείριση υδατικών πόρων,
ισοδυναµεί µε ένα κυβικό εκατόµετρο και γράφεται 1 hm3. Είναι λάθος να γράφεται 1
Mm3, αφού το τελευταίο ισοδυναµεί µε 1018 m3, µέγεθος που αντιστοιχεί σχεδόν στη
συνολική ποσότητα νερού στους ωκεανούς της γης.
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(ε)

Μονάδες που δεν είναι ορισµένες στο SI γράφονται ολογράφως π.χ. 20 ηµέρες.

(ζ)

Ανάµεσα στο αριθµητικό µέγεθος και τις µονάδες του αφήνουµε πάντα διάστηµα (π.χ. 5
mm και όχι 5mm). Κατ’ εξαίρεση δεν µπαίνει διάστηµα στις µοίρες (και τις
υποδιαιρέσεις τους), στους βαθµούς και στο ποσοστό (π.χ. 3°42΄38΄΄, 5°C, 7%).

(η)

Όταν αναφερόµαστε σε περιοχές αριθµητικών τιµών χρησιµοποιούµε τις µονάδες
µόνον µια φορά στο τέλος, π.χ. 0-30οC, ή από 3 έως 7 m3.
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6

Πίνακες και σχήµατα

6.1

Αρίθµηση πινάκων ή σχηµάτων

Αριθµούµε τους πίνακες και τα σχήµατα όπως αριθµούµε τις εξισώσεις (βλ. υποκεφάλαιο
5.1), χωρίς όµως να χρησιµοποιούµε την παρένθεση. Έτσι, χρησιµοποιούµε δυο αριθµούς
που χωρίζονται µεταξύ τους µε τελεία, π.χ. 6.1. Ο πρώτος αριθµός είναι ο αριθµός του
κεφαλαίου και ο δεύτερος ο αύξων αριθµός του πίνακα (ή του σχήµατος) στο κεφάλαιο. Όταν
αναφέρουµε στο κείµενο µας συγκεκριµένο πίνακα ή σχήµα (και αυτό είναι υποχρεωτικό να
γίνεται τουλάχιστον µια φορά για κάθε πίνακα ή σχήµα), τότε οι λέξεις Πίνακας και Σχήµα
αρχίζουν µε κεφαλαίο γράµµα.
6.2

Πίνακες

Οι πίνακες µπορεί να συνυπάρχουν µε κείµενο (αν είναι µικροί) στη σελίδα που αναφέρονται
ή σε ξεχωριστή σελίδα που ακολουθεί. Πάνω από κάθε πίνακα υπάρχει λεζάντα που
αποτελείται από τη λέξη Πίνακας, τον αριθµό του πίνακα, και την περιγραφή των
περιεχοµένων του πίνακα. Για παράδειγµα, ο Πίνακας 6.1 δείχνει το µηνιαίο ύψος
βροχοπτώσεων στην λεκάνη Χ για τα έτη 1975-1978.
Πινάκας 6.1 Μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων στη λεκάνη Χ (mm).
Ετος Ι
1975 23.0
1976 12.5
1977 16.7
1978 12.2
6.3 Σχήµατα

Φ
30.0
21.4
12.3
34.5

Μ
13.0
12.7
15.6
23.4

Α
56.0
12.3
98.0
20.0

Μ
23.0
45.3
56.8
67.9

Ι
34.0
0.0
0.0
12.0

Ι
0.0
0.0
24.0
0.0

Α
0.0
0.0
0.0
5.0

Σ
78.9
89.0
90.6
34.8

Ο
97.0
14.5
23.4
12.3

Ν
56.3
67.5
57.6
90.7

∆
20.5
96.0
15.7
12.3

Τα σχήµατα, ανάλογα µε το µέγεθός τους, εισάγονται µέσα στο κείµενο ή σε χωριστή σελίδα
που ακολουθεί αυτή όπου γίνεται αναφορά στο σχήµα για πρώτη φορά. Τα σχήµατα θα
πρέπει να έχουν λεζάντες στο κάτω µέρος. Το υπόµνηµα ενός σχήµατος, αν χρειάζεται,
µπαίνει είτε σχηµατικά µέσα στο ίδιο σχήµα, είτε περιγραφικά στη λεζάντα του (βλ. Σχήµατα
6.1 και 6.2).
Για οικονοµία στην εκτύπωση, τα σχήµατα γίνονται µαυρόασπρα, αλλά αν χρειαστεί να είναι
έγχρωµα θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να µπορούν να αναπαραχθούν και σε
ευανάγνωστη µαυρόασπρη µορφή.
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8.00
Fr=10
7.00

Fr=15
Fr=20

6.00

Fr=25

z/DF

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

x/DF

Σχήµα 6.1 Αδιάστατη τροχιά οριζόντιας τυρβώδους ανωστικής φλέβας σε οµογενή ήρεµο
αποδέκτη για διάφορους αριθµούς Froude.
8.00
7.00
6.00

z/DF

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

x/DF

Σχήµα 6.2 Αδιάστατη τροχιά οριζόντιας τυρβώδους ανωστικής φλέβας σε οµογενή ήρεµο
αποδέκτη για διάφορους αριθµούς Froude (Fr): O – Fr = 10, – Fr = 15, ∆ – Fr = 20 και
× – Fr = 25.
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7

Βιβλιογραφία – Αναφορές3

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην εργασία µας θα χρησιµοποιήσουµε στοιχεία, όπως π.χ.
δεδοµένα, µετρήσεις, σχήµατα, διαγράµµατα, πίνακες, φωτογραφίες, αναλύσεις, νοήµατα και
συµπεράσµατα από δηµοσιευµένες εργασίες άλλων ερευνητών. Αυτό είναι όχι µόνο
αναµενόµενο, αλλά και απαραίτητο για όλες τις επιστηµονικές εργασίες. Στις περιπτώσεις
αυτές θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουµε σαφώς και µε τον
κατάλληλο τρόπο την πηγή των στοιχείων που χρησιµοποιούµε στην εργασία µας. Χωρίς την
αναφορά αυτή παραβιάζουµε ηθικούς και νοµικούς κανόνες κινδυνεύοντας να διαπράξουµε
το αδίκηµα της λογοκλοπής (plagiarism).
Με την κατάλληλη αναφορά των βιβλιογραφικών πηγών του, το κείµενο γίνεται:
1.

ειλικρινές συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη επικοινωνία µε τον αναγνώστη (αν
αποσιωπήσουµε το γεγονός ότι ένα σχόλιο ή διάγραµµα προέρχεται από κάποιο άλλο
κείµενο είναι βέβαιο ότι θα ενοχληθούν όσοι από τους αναγνώστες αναγνωρίσουν την
προέλευσή του)·

2.

δίκαιο, αφού αποδίδονται οι τιµές και οι ευθύνες σε αυτούς όπου οφείλονται, και
παράλληλα γίνεται φανερή η συµβολή της συγκεκριµένης εργασίας·

3.

πειστικό, δεδοµένου ότι η παράθεση και επίκληση στοιχείων από άλλες έγκυρες εργασίες
πολλαπλασιάζει την αποδεικτική ισχύ του κειµένου·

4.

σύντοµο, συνεκτικό και περιεκτικό, αφού φτάνει να δοθούν οι κύριες επισηµάνσεις για
θέµατα που έχουν εξεταστεί αλλού από άλλους, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναλυθούν
σε λεπτοµέρεια τα θέµατα αυτά· και

5.

χρήσιµο, αφού ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει ο ίδιος στις πηγές που
σηµειώνονται, εφόσον ενδιαφέρεται για περαιτέρω πληροφορίες.

Ας σηµειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω δεν αφορούν µόνο τον τρίτο αναγνώστη αλλά και
τον ίδιο το συγγραφέα. Όταν π.χ. µετά από κάποιο καιρό, χρειαστεί να ξανακοιτάξει το
κείµενο, λειτουργεί και ο ίδιος ως αναγνώστης (για παράδειγµα θα διευκολυνθεί στο να
ανατρέξει ξανά στις πηγές που έχει αναφέρει, αν χρειαστεί να ξαναµελετήσει το θέµα).

3

Αυτό το κεφάλαιο έχει αναπαραχθεί από τον Κουτσογιάννη (2002) µετά από προσαρµογή.
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7.1

Χρήση των αναφορών στο κείµενο

Για αναφορά σε εργασία ενός συγγραφέα γράφουµε π.χ. Ξανθόπουλος (1989) ή
(Ξανθόπουλος, 1989). Για άρθρα µε δύο συγγραφείς γράφουµε π.χ. Doorenbos and Pruitt,
(1977), ενώ για τρεις ή περισσότερους συγγραφείς γράφουµε π.χ. Κουτσογιάννης κ.α. (1990)
ή Chow et al. (1979). Για άρθρα του ίδιου συγγραφέα τον ίδιο χρόνο θα γράφουµε π.χ.
Karahalias et al. (2001α), ή (2001α, β) για αναφορά σε ένα ή δύο άρθρα αντίστοιχα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει η σχετική αναφορά σε άλλη εργασία. Ας δούµε µερικά
παραδείγµατα που όλα αναφέρονται σε ένα απόσπασµα από τους Κουτσογιάννη και
Ξανθόπουλο (1999, σ. 217). Το απόσπασµα αυτό αναφέρεται σε ένα παράδειγµα εφαρµογής
της µεθόδου Doorenbos & Pruitt (1977) για την εκτίµηση της εξατµοδιαπνοής της
καλλιέργειας αναφοράς και κατά λέξη είναι το εξής: «Κατά συνέπεια, η ετήσια
εξατµοδιαπνοή που προκύπτει από τη µέθοδο Doorenbos-Pruitt είναι κατά πολύ (29%)
µεγαλύτερη από την εξατµοδιαπνοή που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν όλη η καθαρή
ακτινοβολία µετατρεπόταν σε λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης».
Τρόπος 1: Οι Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος (1999, σ. 217), εφαρµόζοντας τη µέθοδο
Doorenbos & Pruitt (1977) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι «η ετήσια εξατµοδιαπνοή που
προκύπτει από τη µέθοδο Doorenbos-Pruitt είναι κατά πολύ [...] µεγαλύτερη από την
εξατµοδιαπνοή που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν όλη η καθαρή ακτινοβολία
µετατρεπόταν σε λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης».
(Εδώ το κείµενο των Κουτσογιάννη και Ξανθόπουλου µεταφέρεται αυτούσιο µέσα σε
εισαγωγικά, παραλείποντας—µε αποσιωπητικά—κάποια στοιχεία που αποτελούν
λεπτοµέρεια ή θα δηµιουργούσαν σύγχυση.)
Τρόπος 2: Οι Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος (1999, σ. 217), έδειξαν µέσω ενός
παραδείγµατος ότι η µέθοδος των Doorenbos & Pruitt (1977) µπορεί να υπερεκτιµά την
εξατµοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς. Επισηµαίνεται ότι στο παράδειγµά τους αυτό
χρησιµοποίησαν πραγµατικά δεδοµένα από µετρήσεις (∆. Κουτσογιάννης, προσωπική
επικοινωνία).
(Η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση µε τον Τρόπο 1 είναι ότι δεν γίνεται παράθεση σε
εισαγωγικά του αυθεντικού κειµένου, αλλά µόνο συνοπτική αναφορά του νοήµατός του).
Τρόπος 3: Η µέθοδος των Doorenbos & Pruitt (1977) έχει γίνει αντικείµενο κριτικής για το
γεγονός ότι υπερεκτιµά την εξατµοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (Κουτσογιάννης και
Ξανθόπουλος, 1999, σ. 217· Καραµήτρος κ.ά., 2000· Karahalias et al., 2001α, β)
(Η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση µε τον Τρόπο 2 είναι ότι η έµφαση δεν δίνεται στην πηγή,
αλλά στο νόηµα που προκύπτει απ’ αυτή, ενώ χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές που
υποτίθεται ότι οδηγούν στο ίδιο ή σε παρόµοιο συµπέρασµα—τα παραδείγµατα Καραµήτρος
κ.ά., 2000· Karahalias et al., 2001α, β είναι φανταστικά.)
7.2

Πίνακας αναφορών στο τέλος της εργασίας

Στο τέλος της εργασίας (αλλά πριν τα τυχόν παραρτήµατα) µπαίνει ο αναλυτικός πίνακας
αναφορών µε τον τίτλο Αναφορές ή Βιβλιογραφικές αναφορές. ∆εν συστήνεται η χρήση του
τίτλου Βιβλιογραφία γιατί δεν περιγράφει µε σαφήνεια το γεγονός ότι ακολουθεί ένας πίνακας
µε τις αναφορές που έχουν χρησιµοποιηθεί στο κείµενό µας. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι
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στον πίνακα αναφορών καταχωρούνται αυτές και µόνο οι πηγές που έχουν αναφερθεί µέσα
στο κείµενο.
Κάθε αναφορά αρχίζει στο αριστερό περιθώριο µε το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα. Οι
επόµενες γραµµές ακολουθούν αρχίζουν 1 cm δεξιότερα.
Για άρθρα από περιοδικό γράφουµε µε την σειρά (α) τους συγγραφείς, επώνυµο και αρχικά,
(β) έτος δηµοσίευσης, (γ) τίτλο του άρθρου µε όρθια στοιχεία, (δ) πλήρη ή συντετµηµένο
τίτλο του περιοδικού µε πλάγια στοιχεία, (ε) τόµο και τεύχος (σε παρένθεση), (ζ) σελίδες. Το
έτος δηµοσίευσης µπορεί να εισάγεται στο τέλος της αναφοράς ή µετά τα ονόµατα των
συγγραφέων.
Για βιβλίο ή τεύχος τεχνικής έκθεσης γράφουµε µε τη σειρά (α) τους συγγραφείς, (β) τίτλο
του βιβλίου µε πλάγια στοιχεία, τόπο, φορέα και αριθµό τεχνικής έκθεσης (δ) εκδοτικό οίκο
και τόπο έκδοσης. Το έτος δηµοσίευσης µπορεί να εισάγεται στο τέλος της αναφοράς ή µετά
τα ονόµατα των συγγραφέων.
Ο κατάλογος αναφορών γίνεται µε αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφουµε τις Ελληνικές και
κατόπιν τις ξενόγλωσσες αναφορές.
Ολες οι παραπάνω σηµειώσεις φαίνονται στο παράδειγµα παρακάτω.
7.3

Παράδειγµα καταλόγου αναφορών.

Στο πρώτο παράδειγµα καταλόγου αναφορών, το έτος δηµοσίευσης εισάγεται µετά τα
ονόµατα των συγγραφέων:
Ξανθόπουλος, Θ. Σ., 1989. Εισαγωγή στην Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα.
Chow, V.T., Maidment, D.R., and Mays, L.W., 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill
International Editions, Civil Engineering Series.
Στο ακόλουθο δεύτερο παράδειγµα καταλόγου αναφορών, το έτος δηµοσίευσης εισάγεται στο
τέλος.
Καραµήτρος, Χ., Ψ. Καρακίτσος και Ω. Καραχάλιας, Παροχές άρδευσης, Έκθεση, Μελέτη επί
Παντός Επιστητού, 512 σελίδες, Υπουργείο Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αθήνα, 2000.
Κουτσογιάννης, ∆., και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, 418 σελίδες, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999. (http://www.itia.ntua.gr/g/docinfo/115/).
Doorenbos, J, and W. O. Pruitt, Crop water requirements, Irrigation and Drainage Paper No.
24, FAO, 144 pp., United Nations, Rome, 1977.
Karahalias, O., P. Karametros and H. Karakitsos, On winds and waters, Proceeding of the 100
Conference on All Scientific Issues, 312-399, Scientific Publishers, London, 2001α.
Karahalias, O., H. Karakitsos and P. Karametros, On evaporations and transpirations, Journal
of Unpublishable Papers, 38(12), 312-399, 2001β.
7.4

Ειδικές επισηµάνσεις

Αν και ένα κείµενο «πνιγµένο» στις αναφορές δεν είναι ό,τι καλύτερο, είναι πολύ χειρότερο
να παραµελούνται αναφορές. Γι’ αυτό δεν θεωρείται αδόκιµο να υπάρχουν σε µια παράγραφο
του κειµένου πολλές παραποµπές.
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Σε τεχνικά κείµενα είναι συχνή πρακτική να υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, υποκεφάλαιο ή εδάφιο
αφιερωµένο στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Είναι αυτονόητο ότι αυτό το κεφάλαιο θα έχει
πλήθος αναφορών. Όµως, και σε άλλα σηµεία του κειµένου µπαίνουν οι παραποµπές που
χρειάζονται.
Όταν ένας πίνακας, ένα διάγραµµα, µια εικόνα κτλ. έχει ληφθεί αυτούσιο από άλλη εργασία,
τότε (α) στη λεζάντα του ή σε υποσηµείωση αναφέρεται η λέξη Πηγή και ακολουθείται από
την αναφορά· (β) εφόσον η πηγή είναι προστατευµένη µε copyright, για την αναπαραγωγή
ζητείται άδεια απ’ τον κάτοχο του copyright.
Αν ο πίνακας, το διάγραµµα, η εικόνα κτλ. δεν έχει ληφθεί αυτούσιο, αλλά έχει
αναδιατυπωθεί ή ανασχεδιαστεί από το συγγραφέα, τότε στη λεζάντα ή στην υποσηµείωση
σηµειώνεται κάτι σαν Προέλευση: Karahalias et al. (2001α) µετά από προσαρµογή.
Γενικά είναι αδόκιµο να παρατίθεται (αυτούσιο ή προσαρµοσµένο) µεγάλο µέρος από άλλο
κείµενο (π.χ. ολόκληρες σελίδες). Αν, όµως, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς πρέπει να γίνεται
σαφές απ’ την αρχή της παράθεσης ότι αυτό που ακολουθεί προέρχεται απ’ τη συγκεκριµένη
πηγή.
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