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Προδιαγραφή σύνταξης εργασιών
που υποβάλλονται με το αίτημα της δημοσίευσης στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ
Η ΕΛΕΤΟ δέχεται εργασίες 〈Ορολογίας〉 για δημοσίευση στον ιστότοπό της. Οι υποψήφιες
εργασίες πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (κείμενα σε αρχείο Word ή
αρχεία διαφανειών σε PowerPoint συμβατά με την έκδοση MS Office 2000) και να πληρούν τις
παρακάτω απαιτήσεις.
1. Ο συγγραφέας της εργασίας πρέπει να είναι μέλος της ΕΛΕΤΟ (εάν δεν είναι θα κληθεί να
εγγραφεί και θα υποβάλει την εργασία αφού πρώτα γίνει μέλος)
2. Το θέμα της εργασίας πρέπει να εντάσσεται ολικώς ή μερικώς στο θεματικό πεδίο 〈Ορολογία〉
3. Η εργασία πρέπει να εμφανίζει συνοχή, συνέπεια και πληρότητα ανάπτυξης
4. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει την αναγκαία ή ενδεδειγμένη τεκμηρίωση
5. Η ορολογία που χρησιμοποιείται σε όλη την εργασία πρέπει να είναι συνεπής με τις
διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας οι οποίες έχουν τυποποιηθεί και τις οποίες έχει υιοθετήσει
η ΕΛΕΤΟ καθώς και με τους μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων.
6. Η σύνταξη του κειμένου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
6.1 Ολόκληρη η εργασία είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα
6.2 Δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό σελίδων της εργασίας.
6.3 Πριν από την πρώτη σελίδα της εργασίας θα τοποθετείται μερίμνη της ΕΛΕΤΟ
τυποποιημένη σελίδα που θα περιλαμβάνει στοιχεία της εργασίας και της έγκρισής της.
6.4 Πριν από την Εισαγωγή της εργασίας θα τοποθετείται (χωρίς αρίθμηση) Πίνακας
Περιεχομένων και πριν από αυτόν σύντομη Περίληψη (Abstract) στα αγγλικά ή γαλλικά.
6.5 Ο τίτλος της εργασίας και οι τίτλοι των κεφαλαίων και παραγράφων θα είναι με πεζά
εντονότυπα στοιχεία (bold). Θα τηρηθεί δεκαδική αρίθμηση χωρίς τελεία στο τελευταίο
ψηφίο (π.χ. 1, 1.2, 1.2.1, ...) και βασικό σχεδιότυπο (normal template), δηλ. οι τίτλοι δεν
θα είναι μορφοτυπημένοι ως επικεφαλίδες (headings). Η εισαγωγή θα αριθμείται με το
ψηφίο μηδέν (0).
6.6 Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά ARIAL 14 για τον τίτλο της εργασίας, ARIAL 12 για
τους τίτλους των κεφαλαίων του κειμένου, ARIAL 8 για τις υποσημειώσεις και ARIAL 11
για τους τίτλους των παραγράφων ανεξαρτήτως στάθμης και ARIAL 10 για το σώμα του
κειμένου, με διάστημα (spacing) μηδέν σημείων (0 points) πριν (before) και διάστημα 6
σημείων (6 points) μετά (after) από κάθε παράγραφο και με διάστιχο (line spacing) 1,5.
6.7 Ολόκληρο το κείμενο θα είναι γραμμένο σε βασικό σχεδιότυπο (normal template)· δηλαδή
δεν θα χρησιμοποιηθεί καμιά τεχνοτροπία κειμένου (style). Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν υποσημειώσεις (footnotes) όχι όμως τελικές σημειώσεις (endnotes).
6.8 Η «διαμόρφωση σελίδας» (page setup) θα έχει ως εξής:
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7. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει Ευρετήριο θεμάτων, και σε ειδικό παράρτημα Γλωσσάριο
όλων των ειδικών όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον δίγλωσσο (π.χ. ελληνικό –
αγγλικό, ελληνικό – γαλλικό)
8. Το κείμενο θα συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, με έκταση
το πολύ 200 λέξεις, στα ελληνικά ή – πλέον των ελληνικών – και στα αγγλικά ή γαλλικά.
Το ΓΕΣΥ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την δημοσίευση της εργασίας ύστερα από εισήγηση
Κριτικής Επιτροπής που θα συγκροτείται επί τούτω και θα αποτελείται από 2 τουλάχιστον μέλη,
το ένα θα είναι μέλος του ΓΕΣΥ ως υπεύθυνο, και το άλλο ή τα άλλα μέλη θα είναι είτε μέλη του
ΓΕΣΥ είτε άλλα μέλη της ΕΛΕΤΟ. Η εργασία της της Επιτροπής είναι εθελοντική και δεν αμείβεται.
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