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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειολόγων
Επιστημόνων )
Άρθρο 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
Το επιστημονικό περιοδικό ‘ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’
δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες που προωθούν τον επιστημονικό διάλογο και την
διάδοση της γνώσης αναφορικά με τις αναλυτικές προσεγγίσεις (μεθοδολογίες,
μέθοδοι και τεχνικές) σε θέματα και διαδικασίες στα οποία ο χώρος και η απόσταση
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Τα θέματα ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν,
χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά, θεωρίες χώρου, περιφερειακά οικονομικά,
υποδείγματα χώρου, μεταφορών, ανάλυσης μετανάστευσης, χρήσης γης και αστικής
ανάπτυξη, διακλαδική ανάλυση, περιβαλλοντική και οικολογική ανάλυση και
προγραμματισμό, διαχείριση της ενέργειας και των πόρων και ανάλυση αστικής,
αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής, γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής,
και χωρική ανάλυση. Υπό την ευρύτερη έννοια, οποιαδήποτε ανάλυση κοινωνικών
επιστημών που έχει μια περιφερειακή διάσταση αγκαλιάζεται από το περιοδικό.
Οι προσεγγίσεις μπορούν να είναι είτε θεωρητικές είτε εμπειρικές, με τη χρήση
ποσοτικών είτε ποιοτικών μεθόδων. Οι συνεισφορές που καλύπτουν τα ζητήματα
διεθνούς ενδιαφέροντος, ειδικά για ένα διαπεριφερειακό ή διασυνοριακό πλαίσιο
στην περιοχή κεντρικής - νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσόγειου, ενθαρρύνονται
ιδιαίτερα. Εφαρμοσμένες μελέτες και ανακοινώσεις που αφορούν θέματα ιδιαίτερου
προβληματισμού με υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας ή τεχνικής αποτελεσματικότητας
είναι επίσης ευπρόσδεκτα.
Επιπλέον, το τμήμα αξιολόγησης του περιοδικού δημοσιεύει άρθρα που προωθούν
την περιφερειακή επιστήμη και την πολιτική στο ευρύ κοινό και ενθαρρύνουν το
δημόσιο ενδιαφέρον. Το περιοδικό δέχεται κείμενα σε πολιτικά θέματα, κριτικές
συνεδρίων, συνεντεύξεις με ξένους και έλληνες ακαδημαϊκούς, θεματικές κριτικές,
καθώς επίσης και παρουσιάσεις αναθεωρήσεων σχετικών βιβλίων και
οπτικοακουστικές υπηρεσίες νέων τεχνολογιών που αναφέρονται στα προηγούμενα
θέματα (ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, βιντεοκασέτες, DVD, CD-rom, ιστοχώροι
κ.λπ.).
Τα άρθρα αξιολογούνται από τουλάχιστον δύο ανώνυμους κριτές οι οποίοι
υποβάλλουν τις γραπτές κρίσεις τους χωριστά. Τα υπόλοιπα κείμενα κρίνονται από
τους συντάκτες.
Άρθρο 2. ΔΟΜΗ
Το επιστημονικό περιοδικό διευθύνεται από μια επιτροπή είκοσι ενός (21) μελών και
αποτελείται από έναν υποχρεωτικό αριθμό είκοσι (20) μελών που είναι μέλη της
Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειολόγων Επιστημόνων (ΕΛΕΠΕ.) η είναι Καθηγητές σε
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα η είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ειδικά από τον τομέα
της περιφερειακής ανάπτυξης, και από τον Πρόεδρο της (ΕΛΕΠΕ ) ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του. Η αρμοδιότητα του ανωτέρω οργάνου είναι ο προγραμματισμός και
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η εφαρμογή της γενικής επιστημονικής δραστηριότητας του περιοδικού. Η επιτροπή
προεδρεύεται από τον Υπεύθυνο της Έκδοσης που εκλέγεται μεταξύ των μελών του.
Το περιοδικό ρυθμίζεται από τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:
1. Ο Εκδότης-Διευθυντής που έχει την διοικητική και νομική ευθύνη. Η θέση
καλύπτεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της ΕΛΕΠΕ.
2. Ο Υπεύθυνος Έκδοσης που είναι αρμόδιος για το συντονισμό της περιοδικής
δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων. Μπορεί να καλέσει προς προσωρινή
αναπλήρωση τους εκδότες.
3. Οι Συντάκτες που είναι από κοινού αρμόδιοι για την αποστολή των με των
Επικεφαλής αυτών.
4. Οι Ανώνυμοι Αξιολογητές, οι οποίοι κρίνουν κάθε άρθρο πριν από τη δημοσίευση,
εξασφαλίζοντας ότι κάθε άρθρο εμπεριέχει την προσδοκώμενη συμβολή στην
Περιφερειακή Επιστήμη.
5. Ο Υπεύθυνος Σύνταξης, ο οποίος διορθώνει τα κείμενα και εισηγείται για την
προσαρμογή του περιεχόμενου της έκδοσης.
6. Τα Μέλη, τα οποία εκπληρώνουν ποικίλες υποχρεώσεις.
7. Οι Σύμβουλοι οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και προτάσεις στους εκδότες
αναφορικά με αμφισβητούμενα ζητήματα.
8. Ο Διευθυντής Οικονομικών Περιοδικού, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη οικονομική
διαχείριση του περιοδικού σε συνεργασία με τον Εκδότη - Διευθυντή σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα υπόλοιπα μέλη και οι λοιπές αρμοδιότητες καθορίζονται από το Καταστατικό της
Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειολόγων Επιστημόνων.
Όλα τα ανωτέρω μέλη, διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από την εισήγηση του Εκδότη - Διευθυντή.
Το περιοδικό δημοσιεύεται σε μη κερδοσκοπική βάση και η δημοσίευση και η
διανομή του καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειολόγων Επιστημόνων.
Άρθρο 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Η επικοινωνία με τους συντάκτες πραγματοποιείται μέσω του Εκδότη-Διευθυντή του
περιοδικού και των καταχωρημένων ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών διευθύνσεών
τους.
β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η γραμματεία είναι αρμόδια για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των
συντακτών και των συγγραφέων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
1. Γενικές πτυχές
Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν
έχει προηγουμένως δημοσιευτεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη
δημοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση.
Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε τεχνική αγγλική γλώσσα και η έκταση τους να
κυμαίνεται μεταξύ 6.500-8.000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά
κείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους
πίνακες και τα διαγράμματα.
Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιέχει τον τίτλο του άρθρου, το όνομα και
τον φορέα των συγγραφέων με επαρκή στοιχεία επικοινωνίας (με τον κατάλληλο
προσδιορισμό του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα).
Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών (μέχρι 7) και μια
περίληψη (μέχρι 250 λέξεις, εκτός των αναφορών), που ακολουθούνται από την
εισαγωγή, τη μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την
ανάλυση, τα συμπεράσματα και τις αναφορές.
2. Υποβολή
Τα χειρόγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο, αρχείο
MS Word, στην καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδοτών. Είναι επίσης
δυνατό, μόνο στην περίπτωση υποβολής προς σχολιασμό να υποβληθεί το
χειρόγραφο ως αρχείο PDF (ή άλλη παρόμοια μορφή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βιβλία προς σχολιασμό αποστέλλονται σε δύο αντίγραφα στον
πρόεδρο του Περιοδικού.
3. Προδιαγραφές κειμένων





Τα χειρόγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με περιθώρια 2.5 cm x
2.5cm σε χαρτί μεγέθους A4. Τα περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις
σελίδες. Όλες οι σελίδες πρέπει να αριθμηθούν με συνέπεια.
Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN,
μέγεθος 11pt, κανονικό, σε μια ενιαία στήλη.
Οι τίτλοι πρέπει να είναι με μαύρους χαρακτήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες
προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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4. Πίνακες – διαγράμματα
Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση,
ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι
πίνακες να ακολουθούν διαφορετική αρίθμηση από τα διαγράμματα. Σε περίπτωση
πρωτότυπων φωτογραφιών ή σχεδίων αυτά πρέπει να σκαναριστούν και να
ενσωματωθούν στο άρθρο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι πίνακες και τα διαγράμματα
δεν πρέπει να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα (πρώτη σελίδα) ούτε μετά από τις
αναφορές και πρέπει να είναι προσαρμοσμένα μέσα στα περιθώρια των σελίδων.
5. Χρώματα
Τα έγχρωμα κείμενα ή διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση,
εντούτοις τα έντυπα αντίγραφα πρέπει να είναι μόνο σε άσπρο και μαύρο χρώμα.
6. Αναφορές




Οι συγγραφείς μπορούν να συμπεριλάβουν μια συνοπτική έρευνα
βιβλιογραφίας. Οι αναφορές σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία μέσα στο κείμενο
πρέπει να αναφερθούν με το όνομα του συγγραφέα με τον αντίστοιχο αριθμό
της βιβλιογραφίας σε τετράγωνη παρένθεση και πρέπει να παρουσιαστούν σε
έναν αριθμητικό κατάλογο στο τέλος του κειμένου.
Οι πλήρεις αναφορές πρέπει να δοθούν στην ακόλουθη μορφή: Συγγραφέας
(όνομα και αρχικά), τίτλος του άρθρου, τίτλος του βιβλίου ή τίτλος του
περιοδικού ή τίτλος του συνεδρίου, εκδότης (όνομα και αρχικά), τόμος,
αριθμός τεύχους, εκδοτικός οίκος, έτος, σελίδες (σελ.).

7. Υποσημειώσεις
Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο
το κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.
8. Πνευματικά δικαιώματα
Το περιοδικό διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό που δημοσιεύεται
σε αυτό. Εντούτοις, οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργασία τους
αλλού, μετά από τη δημοσίευση χωρίς προγενέστερη άδεια, υπό τον όρο ότι
πραγματοποιείται αναφορά στο περιοδικό καθώς επίσης και την γνωστοποίηση μιας
τέτοιας δράσης.
9. Περιορισμένη ευθύνη



Οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο περιοδικό αποτελούν απόψεις
των συγγραφέων και όχι απόψεις του περιοδικού.
Άδεια αναπαραγωγής οποιοδήποτε υλικού από τρίτους καθώς και το δικαίωμα
για την χρήση του αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων.
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Άρθρο 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειολόγων Επιστημόνων μετά από
εισήγηση του Εκδότη - Διευθυντή ή του Υπεύθυνου Έκδοσης σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες τους και εντάσσεται σε άρθρα του Κανονισμού της ΕΛΕΠΕ με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής.
Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μέρος του Καταστατικού του ΕΛΕΠΕ.
Από το 2011 η H.A.R.S. δεν είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική. Λειτουργεί
με την ίδια Δομή, Διοίκηση και Αρχές ως Δεξαμενή Σκέψης ομάδων ανθρώπων με
διεπιστημονικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα της Περιφερειακής Επιστήμης που
συντελείται με την αφιλοκερδή προσφορά των συμμετεχόντων αλλά και τη δωρεάν
παροχή αυτού προς την παγκόσμια επιστημονική Κοινότητα.

6

