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 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών  

 
Το Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού 

Σχεδιασμού  του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου, βρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη έκδοσης Σειράς Ερευνητικών Εργασιών και 

σας καλεί να συμμετέχετε και να συμβάλλετε σε αυτή.  

 

Η Σειρά Ερευνητικών Εργασιών θα εκδίδεται τρεις φορές ετησίως, με το σύστημα των 

ανώνυμων κριτών, και θα περιλαμβάνει εργασίες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:  

 Οικονομική Γεωγραφία  

 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός (Ελλάδα, ΕΕ) 

 Οργάνωση και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας 

 Τοπική Ανάπτυξη, Οικονομικά Δίκτυα και Σχεδιασμός.  

Τα βασικά οφέλη από την συμμετοχή στην έκδοση της Σειράς Ερευνητικών Εργασιών του 

Εργαστηρίου Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού 

Σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν:  

 

1. Έγκαιρη και γρήγορη έκδοση των εργασιών  

2. Ανεξάρτητη διαδικασία επιλογής εργασιών με το σύστημα των ανώνυμων κριτών  

3. Διατήρηση ποιότητας στις εκδόσεις  

4. Ελεύθερη έγχρωμη δια-δικτυακή έκδοση  

5. Δυνατότητα ελεύθερης δια-δικτυακής πρόσβασης  

6. Οι περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα των ερευνητικών εργασιών θα είναι διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά σε όλα τα κύρια πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, αυξάνοντας την 

διάδοση τους  

 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς 
 

1. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν μέγεθος μέχρι 8.000 λέξεις (εκτός της βιβλιογραφίας). 

2. Στην πρώτη σελίδα θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων 

καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχ. δ/νση εργασίας, τηλ/φαξ και e-mail) στα 

ελληνικά και αγγλικά. Ακολουθεί σελίδα με σύντομη περίληψη της εργασίας (μέχρι 200 

λέξεις) και λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά. 

3. Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη σε διπλό διάστιχο με γραμματοσειρά 12 στιγμών 

(κατά προτίμηση Times New Roman) με ικανά περιθώρια σελίδας. Όλες οι σελίδες της 

εργασίας (με εξαίρεση τη σελίδα του τίτλου) πρέπει να είναι αριθμημένες με συνεχή 

αρίθμηση. 

4. Οι ενότητες και υποενότητες της εργασίας θα πρέπει να φέρουν συνοπτικό τίτλο και να 

ακολουθούν το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (πχ 1, 1.1, 2, 2.1, κλπ). 

5. Πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κλπ πρέπει να φέρουν τίτλο και να αριθμούνται με συνεχή 

αρίθμηση, ενώ στο κάτω μέρος τους πρέπει να αναφέρεται η πηγή τους. 

http://www.geo.aegean.gr/greek/labs/research/economic.htm


6. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα Harvard (εντός 

κειμένου συγγραφέας και χρονολογία -πχ Harvey 1982). Σε περίπτωση αναφοράς σε 

συγκεκριμένο σημείο ή παράθεσης αποσπάσματος ενός έργου, μετά το χρόνο ακολουθεί 

άνω-κάτω τελεία και αριθμός σελίδας ή σελίδων, (πχ Harvey 1982: 35). 

7. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται (και σε περίπτωση χρήσης τους να 

κρατούνται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό). 

8. Η πλήρης αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνεται στο τέλος της εργασίας) σε 

ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «αναφορές» κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:      

 

Βιβλίο: 
Harvey D. (1982) The Limits to Capital. Oxford: Blackwell.  

 

Κεφάλαιο σε βιβλίο με επιμελητή έκδοσης: 

Graham S. (2002) “Communication grids: Cities and infrastructure”. Στο Sassen S. (ed.) Global 

Networks – Linked Cities. New York & London: Routledge. 

 

Άρθρο σε περιοδικό:  

Bachtler J., Taylor S. (1996) “Regional development strategies in Objective 2 Regions: A 

comparative assessment”. Regional Studies, Vol. 30, No. 8, pp. 723-732. 

 

Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίου:  

Nousiainen J. (1997) “Functional urban regions and the principle of sustainability”.  Athens 

International Conference Proceedings: Urban, Regional Environmental Planning and 

Informatics to Planning in an Era of Transition. Athens 22-24 October, pp. 305-318. 

 

Μελέτη φορέα: 

ΥΠΕΧΩΔΕ (1984)  Νομός Αχαΐας: Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης. Αθήνα: Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  

 

Εργασία που ανασύρθηκε από το διαδίκτυο: 

CEC (1999) ESDP European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and 

Sustainable Development of the Territory of the European Union. Luxembourg: European 

Commission (http://europa.eu. int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ 

som_en.htm) 

 

«Γκρίζα βιβλιογραφία» (πχ διδακτορική διατριβή): 

Hammad Al-Solai, A. (1985) The Impact of Industrial Estates on Metropolitan Riyadh City, 

Saudi Arabia. PhD thesis, Department of Geography, University of Utah. 

 

Επίσημο ντοκουμέντο: 

«Ν. 1337/83 για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, την οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 

ρυθμίσεις». Eφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 33Α/14-3-1983). 

 

 

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο Word στις 

ακόλουθες διευθύνσεις: 

 

e.kourliouros@aegean.gr  

gkorres@geo.aegean.gr 

k.kokkinou@aegean.gr 
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