
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και 
δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επι-
στήµονες του χώρου που κατέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για να κατανοήσουν 
και να αξιολογήσουν το περιεχόµενο κάποιας αναφοράς. Το κάθε επιστηµονικό πε-
ριοδικό διαθέτει την δική του οµάδα αξιολογητών (γνωστών ως referees) οι οποίοι 
επιλέγονται είτε γιατί είναι γνωστοί στους εκδότες του περιοδικού καθώς έχουν δη-
µοσιεύσει πολλές εργασίες σε αυτό και θεωρούνται γνώστες του χώρου είτε γιατί εί-
ναι παγκοσµίως καταξιωµένοι και θεωρούνται αυθεντίες στο πεδίο στο οποίο δρα-
στηριοποιούνται.  

Στις πιο πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται από περιττό 
αριθµό αξιολογητών έτσι ώστε να υπάρχει πάντα κάποιο αποτέλεσµα – καθώς σε πε-
ρίπτωση άρτιου αριθµού είναι πιθανή η έκβαση της ισοβαθµίας. Αν και ο κάθε αξιο-
λογητής έχει το δικό του τρόπο και χαρακτήρα αξιολόγησης – µπορεί για παράδειγµα 
να είναι πιο αυστηρός σε σχέση µε κάποιον άλλο – εν τούτοις, σε όλες σχεδόν τις πε-
ριπτώσεις η αξιολόγηση γίνεται µε τη βοήθεια κάποιων χαρακτηριστικών που θα πα-
ρουσιαστούν στη συνέχεια. Μετά την παραλαβή της εργασίας από τον εκδότη του 
περιοδικού αυτός την αποστέλλει σε ένα σύνολο αξιολογητών – τα ονόµατα των 
οποίων δεν κοινοποιούνται στο συγγραφέα για προφανείς λόγους – οι οποίοι παρα-
λαµβάνουν την εργασία και προχωρούν στην αξιολόγησή της. Όσον αφορά τη χρο-
νική διάρκεια αυτής της αξιολόγησης αυτή εξαρτάται από το φόρτο εργασίας των 
αξιολογητών – είναι προφανές πως εάν έστω και ένας αργήσει να απαντήσει αυτό θα 
καθυστερήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης στο σύνολό της – και το βαθµό δυσκο-
λίας του θέµατος και µπορεί να κυµαίνεται από µερικούς µήνες έως και πάνω από ένα 
χρόνο. 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές παράµετροι που θα πρέπει να λαµβάνο-
νται υπόψη όσον αφορά το χαρακτήρα της διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτές οι παρά-
µετροι µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρία διαφορετικά σύνολα εκ των οποίων το 
πρώτο αφορά την κατανόηση του κειµένου, το δεύτερο την ταυτοποίηση και εκτί-
µηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και το τρίτο την εξέταση της δυνατότητας 
σύνθεσης νέων ιδεών και συµπερασµάτων ως αποτέλεσµα της δηµοσίευσης της τρέ-
χουσας εργασίας. Σε µια πιο αναλυτική περιγραφή, αυτά τα τρία στάδια που χαρα-
κτηρίζουν την αξιολόγηση µιας εργασίας είναι τα ακόλουθα: 
 
Α) Κατανόηση του κειµένου: σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, ο αξιολογητής κα-
λείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα (τα όσα αναφέρονται στην παρούσα 
εργασία αφορούν αξιολόγηση εργασιών σχετικών µε το χώρο της πληροφορικής): 

1. Ποιο είναι το θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία; 
2. Ποιο είναι το κίνητρο για την εκπόνησή της 
3. Ποια είναι η συνεισφορά της εργασίας στην επιστηµονική γνώση; Αυτή µπο-

ρεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες: 
 Εισαγωγή νέων ερωτηµάτων και ζητηµάτων 
 Εισαγωγή νέων τρόπων αντιµετώπισης κάποιου προβλήµατος 
 Εισαγωγή νέων µεθοδολογιών επίλυσης προβληµάτων 
 ∆ηµιουργία νέων εργαλείων λογισµικού 
 Υλοποίηση νέων τεχνικών και αλγορίθµων 

4. Με ποιο τρόπο οι συγγραφείς εκθέτουν τα επιχειρήµατά τους; Στις πιο πολλές 
περιπτώσεις αυτό γίνεται δια της χρήσεως των ακόλουθων µεθόδων: 
 ∆ιατύπωση θεωρηµάτων 
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 ∆ιεξαγωγή πειραµάτων και ανακοίνωσης αποτελεσµάτων 
 Πραγµατοποίηση διαδικασιών προσοµοίωσης 
 Χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδοµένων 
 Εκπόνηση Case Studies 

5. Ποια είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία; Με ποιο 
τρόπο αυτά ενδεχοµένως να επηρεάσουν τον τρέχοντα τρόπο σκέψης όσον 
αφορά την αντιµετώπιση παρόµοιων ζητηµάτων; Είναι δυνατή η γενίκευση 
αυτών των συµπερασµάτων έτσι ώστε να µπορέσουν να επεκταθούν και σε 
συγγενικά θεµατικά πεδία; Ποια προβλήµατα παραµένουν ανοικτά προς επί-
λυση; 

 
Β) Αξιολόγηση του κειµένου: µετά την κατανόηση της δοµής και του τρόπου εκπό-
νησης της εργασίας, ακολουθεί η πραγµατική διαδικασία αξιολόγησης η οποία εξετά-
ζει την ποιότητα και το επίπεδο της ερευνητικής εργασίας από την τεχνική πλευρά 
του θέµατος. Είναι προφανές πως αυτό το στάδιο είναι και το πιο δύσκολο από όλα 
καθώς απαιτεί βαθιά και εµπεριστατωµένη γνώση του αντικειµένου – για το λόγο 
αυτό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από καταξιωµένους επιστήµονες του χώρου. 
Σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, η εργασία κρίνεται µε βάση τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά.  
 Είναι σηµαντικό το πρόβληµα προς επίλυση ή χρονικά ξεπερασµένο και τετριµ-

µένο; Λαµβάνοντας υπόψη τις ταχύτατες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το χώρο 
της Πληροφορικής, είναι προφανές πως αν µια εργασία υποβληθεί αρκετούς µή-
νες µετά της συγγραφή της, ενδέχεται να χάσει µέρος της αξίας της – ή και όλη 
την αξία της – καθώς ενδεχοµένως θα έχει ξεπεραστεί από κάποια άλλη. 

 Μήπως το πρόβληµα που διαπραγµατεύεται η εργασία δεν είναι πραγµατικό αλλά 
πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από το συγγραφέα µε τεχνητό τρόπο προκειµέ-
νου να βρει κάποιο έναυσµα για την εκπόνηση της εργασίας; 

 Είναι η εργασία πρωτότυπη και µε σηµαντική συνεισφορά στο επιστηµονικό πε-
δίο ή µήπως είναι τετριµµένη, χρονικώς ξεπερασµένη και θίγει ζητήµατα που εί-
ναι ήδη γνωστά στην επιστηµονική κοινότητα; Εξαίρεση στον κανόνα αυτό απο-
τελούν τα white papers και τα review papers. Τα white papers παρουσιάζουν τη 
βασική θεωρία που συσχετίζεται µε κάποιο θέµα µε απλό και σαφή τρόπο έτσι 
ώστε να γίνουν κατανοητά από κάποιον που έχει µικρή και επιφανειακή γνώση 
του θέµατος. Από την άλλη πλευρά τα review papers δεν παρουσιάζουν νέες τε-
χνικές και ιδέες αλλά καταγράφουν το σύνολο των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται για την επίλυση κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος και 
προχωρούν συνήθως και σε συγκρίσεις ανάµεσά τους. 

 Είναι ο συγγραφέας γνώστης της σύγχρονης βιβλιογραφίας ή αγνοεί σηµαντικές 
εξελίξεις στο χώρο οι οποίες έχουν ενισχύσει, τροποποιήσει ή καταργήσει κάποιο 
θεώρηµα, µεθοδολογία ή αλγόριθµο; 

 Είναι έγκυρα τα επιχειρήµατα που τίθενται; Γίνεται η απόδειξη των θεωρηµάτων 
µε το σωστό τρόπο; Είναι σωστή η εγκατάσταση και χρήση των πειραµατικών 
διατάξεων που έχουν χρησιµοποιηθεί; Είναι οι µετρήσεις που έχουν γίνει, σωστές 
και ρεαλιστικές, ή µήπως είναι τεχνητά κατασκευασµένες; (ας σηµειωθεί πως 
αυτό είναι κάτι που ελέγχεται πάντα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ανήθικων 
ερευνητών που έχουν «µαγειρέψει» τα αποτελέσµατα για να δείξουν αυτό που θέ-
λουν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η περιγραφή της διαδικασίας να είναι τέτοια 
ώστε να έχει τη δυνατότητα ο αξιολογητής να επαναλάβει τις µετρήσεις και να 
αναπαράγει τα αποτελέσµατα). Έχει εφαρµοσθεί η µεθοδολογία που χρησιµο-
ποιήθηκε µε το σωστό τρόπο; 
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Γ) Σύνθεση: στο στάδιο της σύνθεσης εξετάζεται κατά πόσον η εργασία προς αξιο-
λόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη µελλοντική παραγωγή νέας γνώ-
σης. Τα ερωτήµατα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές σε αυτό το στάδιο, 
είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: 
 
 Ποια είναι η ουσία του προβλήµατος που διαπραγµατεύεται η εργασία; 
 Υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα; 
 Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσουµε την ορθότητα των 
επιχειρηµάτων των συγγραφέων; 

 Είναι δυνατή η βελτίωση των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει; 
 Είναι δυνατή η επέκταση και γενίκευση των αποτελεσµάτων έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η εφαρµογή τους και σε συναφείς ερευνητικές περιοχές; 

 Ποια είναι τα ανοικτά προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την εργασία; 
 

Άλλα σηµαντικά και επιθυµητά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει µία 
σωστά δοµηµένη εργασία, είναι ο συνοπτικός τρόπος γραφής και η αυτονοµία. Μιλώ-
ντας γενικά, µια εργασία χάνει µέρος της αξίας της όταν οι συγγραφείς µακρηγορούν 
και αναλώνουν πλήθος σελίδων σε ανούσιες συζητήσεις περιγράφοντας τετριµµένες 
µεθόδους και τεχνικές που είναι γνωστές στους αξιολογητές της αναφοράς. Για παρά-
δειγµα εάν σε κάποιο αλγόριθµο λάβει χώρα η χρήση της αριθµητικής µεθόδου εύρε-
σης ριζών εξισώσεων του Newton, δεν υπάρχει λόγος να προστεθεί στο κείµενο και η 
περιγραφή αυτής της µεθόδου, γιατί αυτή προφανώς είναι γνωστή στον αξιολογητή – 
αλλά ακόµη και εάν δεν είναι γνωστή µπορεί να ενηµερωθεί για τη διαδικασία που 
εφαρµόζει ανατρέχοντας σε ένα εισαγωγικό βιβλίο αριθµητικής ανάλυσης. Από την 
άλλη πλευρά, η αυτονοµία είναι ένα εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό: η εργασία θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό αυτοδύναµη επιτρέποντας την κατανόησή της από 
άτοµα που δεν θεωρούνται καλοί γνώστες του αντικειµένου. Σηµαντική επίσης είναι 
η αναφορά των συγγραφέων σε εργασίες που έχουν θέσει τα θεµέλια του επιστηµονι-
κού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι αναγνώστες 
να ανατρέξουν σε αυτές προκειµένου να λάβουν καλύτερη και πιο εµπεριστατωµένη 
ενηµέρωση. 

 
Αποτελέσµατα αξιολόγησης 

 
Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης µιας εργασίας αποστέλλεται στον 

εκδότη του περιοδικού ή στο διοργανωτή του Συνεδρίου στο οποίο αυτή έχει υπο-
βληθεί, ο οποίος µε τη σειρά του συλλέγει τις αναφορές των αξιολογητών και 
χαρακτηρίζει την εργασία ως εγκεκριµένη για δηµοσίευση ή απορριπτέα ανάλογα µε 
το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις µια εργασία 
κρίνεται ως κατάλληλη για δηµοσίευση αλλά αφού προηγουµένως ο συγγραφέας 
προχωρήσει σε ένα σύνολο διορθώσεων και βελτιώσεων που έχουν προταθεί από τον 
αξιολογητή. Μιλώντας γενικά, στις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις, το αποτέλεσµα 
των αξιολογητών µπορεί να είναι κάποιο από τα ακόλουθα: 

1) Η εργασία είναι εκτός θέµατος: αυτό συµβαίνει όταν ο συγγραφέας στείλει 
µια εργασία σε ένα περιοδικό που ανήκει σε άλλο επιστηµονικό πεδίο από αυτό που 
διαπραγµατεύεται η εργασία (τυπικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι η απο-
στολή µιας εργασίας που διαπραγµατεύεται τεχνικές πρόσβασης σε βάση δεδοµένων 
σε ένα περιοδικό που δηµοσιεύει εργασίες πάνω σε πολυµέσα). Στην περίπτωση αυτή 
η εργασία δεν θα φτάσει καν στον αξιολογητή: ο εκδότης του περιοδικού που θα πα-
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ραλάβει την εργασία θα τη χαρακτηρίσει ο ίδιος ως εκτός θέµατος και θα την επι-
στρέψει στο συγγραφέα χωρίς καν να τη διαβάσει. 

2) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της έχουν δηµοσιευθεί σε 
άλλο περιοδικό ή τόµων πρακτικών συνεδρίου: είναι προφανές πως για να τύχει 
δηµοσίευσης µια εργασία σε κάποιο περιοδικό ή τόµο πρακτικών συνεδρίου θα πρέ-
πει τα αποτελέσµατα της να είναι πρωτότυπα και να µην έχουν δηµοσιευθεί πουθενά. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε αναγκαία προϋπόθεση για τη δηµοσίευση της εργασίας 
είναι η αποστολή από το συγγραφέα προς τον εκδότη του περιοδικού µιας υπογε-
γραµµένης έντυπης δήλωσης (copyright transfer form) στην οποία να αναφέρεται ρη-
τώς πως (α) η εργασία είναι πρωτότυπη και δεν έχει δηµοσιευθεί πουθενά και (β) τα 
πνευµατικά δικαιώµατα της εργασίας όσον αφορά τη δηµοσίευσή της µεταφέρονται 
πλήρως στον εκδότη του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου ο οποίος διατη-
ρεί (ή δεν διατηρεί ανάλογα µε την περίπτωση) το δικαίωµα να προχωρήσει σε 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις του κειµένου εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Τυπικό 
παράδειγµα δήλωσης αυτού του τύπου παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

 
 

Σχήµα 1: Copyright Transfer Form 
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3) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της µπορούν να προκύ-
ψουν πάρα πολύ εύκολα γεγονός που δεν δικαιολογεί τη δηµοσίευσή της – θα 
µπορούσαν για παράδειγµα αυτά τα αποτελέσµατα να προκύψουν ως αποτέλεσµα της 
πτυχιακής εργασίας κάποιου φοιτητή. Είναι προφανές πως η δηµοσίευση µιας εργα-
σίας απαιτεί και το χαρακτηρισµό της ως εργασία κάποιου αρκετά υψηλού επιπέδου. 
Ας σηµειωθεί ωστόσο πως αυτό είναι συνάρτηση και του περιοδικού στο οποίο απο-
στέλλεται για δηµοσίευση: µια εργασία που έχει απορριφθεί από κάποιο περιοδικό 
µπορεί χωρίς την παραµικρή βελτίωση ή τροποποίηση να γίνει δεκτή για δηµοσίευση 
σε κάποιο άλλο περιοδικό. 

4) Η εργασία απορρίπτεται γιατί τα αποτελέσµατά της είναι ανούσια, δεν πα-
ρουσιάζουν το παραµικρό ενδιαφέρον και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε. 
Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα, µε µια εργασία που απλά περιγράφει τον τρόπο χρή-
σης κάποιου πακέτου λογισµικού – πληροφορία που ούτως ή άλλως µπορεί να βρεθεί 
στο εγχειρίδιο χρήσης – και όχι τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προέ-
κυψαν από τη χρήση του. 

5) Η εργασία περιέχει σηµαντικά σφάλµατα και θα πρέπει να επιστραφεί στο 
συγγραφέα για αναθεώρηση. Αυτό συµβαίνει όταν κατά τη διαδικασία της αξιολό-
γησης διαπιστωθεί πως κάποια διαδικασία ή αλγόριθµος έχει χρησιµοποιηθεί µε 
εσφαλµένο τρόπο και εποµένως τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτή δεν είναι 
σωστά. Ας σηµειωθεί πως η διόρθωση αυτών των σφαλµάτων δεν είναι προφανώς 
καθήκον του αξιολογητή, αλλά του συγγραφέα στον οποίο η εργασία επιστρέφεται 
για αναθεώρηση. Παρόµοιο πόρισµα µπορεί να προκύψει και σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο χρήστης παρουσιάζει περιγραφικά κάποιο αλγόριθµο, χωρίς όµως να τον 
υλοποιεί έτσι ώστε να παραθέσει και τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από 
αυτόν. Μια τέτοια εργασία συνήθως θεωρείται ανεπαρκής και είτε απορρίπτεται είτε 
επιστρέφεται στο συγγραφέα για αναθεώρηση του κειµένου. 

6) Η εργασία απορρίπτεται γιατί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι 
φτωχή. Αυτό το πόρισµα της αξιολόγησης αναφέρεται κυρίως σε εργασίες στις 
οποίες τα αποτελέσµατα δεν έχουν παρουσιαστεί µε σαφή και περιγραφικό τρόπο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι η παράθεση πολλών πινά-
κων µε µεγάλη ποσότητα ανούσιων αριθµητικών δεδοµένων που δεν πρόκειται να 
διαβάσει κανένας ενώ η ίδια πληροφορία θα µπορούσε να παρουσιαστεί πολύ πιο 
απλά παραθέτοντας κάποιες γραφικές παραστάσεις. Άλλες περιπτώσεις που οδηγούν 
σε αυτό το πόρισµα είναι εργασίες στις οποίες τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται πα-
ρατίθενται χωρίς επαρκή τεκµηρίωση ενώ χρησιµοποιούνται συµβολισµοί που είτε 
διαφέρουν από αυτούς που έχουν καθιερωθεί – π.χ. η χρήση του συµβόλου J για το 
µέγεθος της δύναµης ενώ η σύµβαση απαιτεί τη χρήση του συµβόλου F – είτε χρησι-
µοποιούνται χωρίς ο συγγραφέας να εξηγεί σε τι ακριβώς αναφέρονται και πιο µέγε-
θος ή σύµβολο περιγράφουν. 

7) Η εργασία είναι κατάλληλη για δηµοσίευση εφόσον γίνουν κάποιες διορ-
θώσεις. Ένα πόρισµα αυτής της µορφής σηµαίνει πως οι αξιολογητές θεωρούν πως η 
εργασία είναι καταλλήλου επιπέδου για να δηµοσιευθεί στο περιοδικό στο οποίο έχει 
σταλεί, αλλά εφόσον οι συγγραφείς προχωρήσουν σε κάποιες διορθώσεις, οι οποίες 
ωστόσο δεν είναι πολύ σηµαντικές αλλά αφορούν συµπληρωµατικά στοιχεία, όπως 
για παράδειγµα κάποια ανασκόπηση των προσπαθειών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα 
για την επίλυση του ίδιου προβλήµατος από άλλους ερευνητές (review of previous 
work) ή κάποια συγκριτική µελέτη. ∆ιορθώσεις επίσης µπορούν να ζητηθούν και από 
το ίδιο το περιοδικό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συγγραφέας χρησιµοποιεί στο 
κείµενο διαφορετικά σύµβολα και συµβάσεις από εκείνα που χρησιµοποιεί το περιο-
δικό. Σε κάθε περίπτωση ο εκδότης θα στείλει στο συγγραφέα δύο έντυπα εκ των 
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οποίων το πρώτο θα περιέχει µία λίστα µε τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο 
κείµενο και το δεύτερο ένα κατάλογο µε τα σύµβολα που χρησιµοποιεί η εκδοτική 
υπηρεσία για να υποδείξει κάποιο συγκεκριµένο τύπο διόρθωσης. Τυπικό παράδειγµα 
τέτοιων εντύπων που χρησιµοποιούνται από τον εκδοτικό οίκο Taylor and Francis 
Group και για το περιοδικό International Journal of Computer Mathematics παρου-
σιάζονται στη συνέχεια. 

 

 
 

Σχήµα 2: Παράδειγµα εντύπου που περιέχει κατάλογο µε σηµεία προς διόρθωση 
 

Από τα έντυπα αυτά, το πρώτο έντυπο περιέχει το όνοµα του περιοδικού και 
τον κωδικό της εργασίας που έχει αποδοθεί σε αυτή από τον εκδότη για διαχειριστι-
κούς σκοπούς καθώς και µία λίστα από ερωτήµατα που απευθύνονται προς το συγ-
γραφέα και αφορούν ασάφειες και παραλείψεις µέσα στο κείµενο καθώς και παρό-
µοια προβλήµατα πάσης φύσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία έχει γραφεί 
από πολλούς συγγραφείς, τα παραπάνω ερωτήµατα απευθύνονται στο συγγραφέα που 
έχει αναλάβει τη διαδικασία της επικοινωνίας µε το περιοδικό (corresponding author) 
– αυτός ο συγγραφέας καθορίζεται από την οµάδα συγγραφής της εργασίας και ανα-
γράφεται πάνω σε αυτή κατά την αποστολή της στον εκδότη. Στο παράδειγµα του 
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προηγούµενου σχήµατος δεν υπάρχει καµία ασάφεια στο κείµενο και για το λόγο 
αυτό η λίστα των ερωτήσεων είναι κενή. Στην αντίθετη περίπτωση το παραπάνω 
έντυπο θα περιέχει το σύνολο των σηµείων επί του κειµένου που θα πρέπει να τροπο-
ποιηθούν για να αποσαφηνιστεί το νόηµά τους ή για να έλθουν σε µορφή συµβατή µε 
τη σηµειογραφία του περιοδικού. Στην τελευταία περίπτωση οι συµβολισµοί που 
χρησιµοποιούνται από τον εκδότη για να δείξουν στο συγγραφέα τις διορθώσεις που 
θα πρέπει να κάνει, περιλαµβάνονται στο δεύτερο από τα παραπάνω έντυπα που απο-
στέλλονται στο χρήστη και το οποίο έχει µορφή παρόµοια µε την ακόλουθη: 

 

 
 

Σχήµα 3: Κατάλογος συµβόλων που χρησιµοποιούνται από τον εκδότη για τη διόρθωση του κειµένου 
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8) Η εργασία είναι κατάλληλη για δηµοσίευση χωρίς καµία διόρθωση. 
Πρόκειται ασφαλώς για τη βέλτιστη των περιπτώσεων κατά την οποία η εργασία εί-
ναι άψογη από κάθε άποψη και µπορεί να δηµοσιευθεί ως έχει και χωρίς την παραµι-
κρή τροποποίηση. Η περίπτωση αυτή είναι σπάνια αλλά όχι απίθανη και αναφέρεται 
σε εµπεριστατωµένες εργασίες οι οποίες ανοίγουν νέους δρόµους αναζήτησης γνώσης 
ενώ επιπλέον καλύπτουν επακριβώς τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον εκδότη. 

 
 


