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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Δδώ, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ κπνξεί λα αλαθέξεη επραξηζηίεο ζε πξόζσπα,
ρξεκαηνδνηνύληεο Οξγαληζκνύο, θηι.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Δδώ, ν Υπνςήθηνο Γηδάθησξ ζα πξέπεη λα παξαζέζεη ην Βηνγξαθηθό ηνπ
(ηεο) Σεκείσκα ζηα Διιεληθά.
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CURICULUM VITAE

Here, the PhD student must present his/her CV in English.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η Πεξίιεςε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο, θαη δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 2 ζειίδεο.

Λέξειρ

κλειδιά:

Παξάζεζε

ιέμεσλ-θιεηδηώλ γηα

θαηαρώξεζεο.
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ιόγνπο ειεθηξνληθήο

ABSTRACT
The “Abstract” must contain the key concepts/features/discoveries of the PhD
Thesis and should not exceed 2 pages.

Keywords: The proper keywords must be presented here for archiving
purposes.
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ελίδα
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Διζαγυγή
1.1

Τίηινο ππνθεθαιαίνπ……………………………………………….….XXX
1.1.1. Τίτλορ ςποπαπαγπάυος τος ςποκευαλαίος …………………XXX
1.1.2. ……………………………………………………..………………XXX
1.1.3. Κτλ… (καλό θα ήταν να μην ξεπεπνώνται τα 3-4 ψηυία)

1.2

XXX…………………………………………………………………….….XXX
1.2.1. …………………………………….………………………………..ΧΧΧ
1.2.2. …………………………………….………………………………..ΧΧΧ
1.2.3. Κτλ…

1.3

XXX…………………………………………………………………….….XXX

1.4

Κηι…

1.Φ

Βηβιηνγξαθία…………………………………………………………..…ΦΦΦ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Σίηλορ.
2.1

Δηζαγσγή………………………………………………………………..ΦΦΦ

2.2

Πεηξακαηηθό κέξνο…………………………………………………….. ΦΦΦ

2.3

Απνηειέζκαηα………………………………………………………….. ΦΦΦ

2.4

Σπδήηεζε……………………………………………………………….. ΦΦΦ

2.5

Σπκπεξάζκαηα…………………………………………………………. ΦΦΦ

2.6

Βηβιηνγξαθία…………………………………………………………… ΦΦΦ

Ιζρύεη παξόκνηα δόκεζε, όπσο θαη ζην 1 ν Κεθάιαην, δειαδή ν ΥΓ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη Υπνθεθάιαηα θαη Υπνπαξαγξάθνπο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. Σίηλορ.
Ιζρύεη παξόκνηα δόκεζε, όπσο θαη ζην 2 ν Κεθάιαην
Ο/Η ΥΓ κπνξεί λα παξαζέζεη όζα θεθάιαηα είλαη απαξαίηεην.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΥ. ςμπεπάζμαηα/Πποοπηικέρ.……………………………..ΦΦΦ
Σην ηειεπηαίν Κεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζηόρνη πνπ επεηεύρζεζαλ, θαη πηζαλέο πξννπηηθέο
γηα κειινληηθή έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.

Παπάπηημα 1 (Σα παπαπηήμαηα είναι πποαιπεηικά, και η απίθμηζή ηοςρ
μποπεί να γίνει είηε με απαβικούρ, είηε με λαηινικούρ απιθμούρ)
Αλ ππάξρνπλ ήδε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα, ν/ε ΥΓ πξνηείλεηαη λα
ελζσκαηώλεη ηα papers ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή όπσο εθδίδνληαη από ην
εθάζηνηε Πεξηνδηθό, σο Παξάξηεκα 1.
Παπάπηημα 2
Σηα Παξαξηήκαηα ν ΥΓ κπνξεί λα παξαζέζεη δεδνκέλα ηα νπνία (είηε ιόγσ
ηνπ όγθνπ ηνπο, είηε ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπο) δελ ήηαλ δπλαηόλ λα
ελζσκαησζνύλ ζην εθάζηνηε Κεθάιαην. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:
πίλαθεο

θξπζηαιινγξαθηθώλ

δεδνκέλσλ,

θάζκαηα

NMR,

ή

άιισλ

θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ, ρξσκαηνγξαθήκαηα θιπ, αλαιπηηθέο ηερληθέο,
πξνγξάκκαηα ξνήο, ή γεληθά ηερληθά θνκκάηηα ηνπ δηδαθηνξηθνύ…. ……..ΦΦΦ

Παπάπηημα 3
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα Παξαξηήκαηα, όπσο
θξίλεηαη αλαγθαίν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία ζπλεζίδεηαη ην «Πεηξακαηηθό Μέξνο» λα
κελ ελζσκαηώλεηαη ζε θάζε Κεθάιαην, αιιά λα παξαηίζεηαη ζπλνιηθά ζαλ
μερσξηζηό Κεθάιαην (ζπλήζσο πξνο ην ηέινο ηεο Γηαηξηβήο). Πξνθαλώο, θαη
απηή ε πξνζέγγηζε είλαη απνιύησο δεθηή.
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
Δδώ, ν/ε ΥΓ κπνξεί λα παξαζέζεη όιεο ηηο ζπληνκνγξαθίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θείκελν ηεο Γηαηξηβήο.
Γηα παξάδεηγκα:

MOFs: Metal Organic Frameworks
XRD: X-Ray Diffraction
SEM: Scanning Electron Microscopy
TGA: Thermogravimetric Analysis
EDS: Electron Dispersive Spectrometry
Κηλ…
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Κείμενο Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ

1.

Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε αξαβηθή αξίζκεζε

(Arabic numerals), δειαδή, 1, 2, 3, 4, θηι. Ο αξηζκόο ηεο ζειίδαο ζα πξέπεη
λα ηνπνζεηεζεί ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, ζην θέληξν.
2.

Font size 12. Πξνηεηλόκελα fonts: Helvetica, Arial ή Times New

Roman.
3.

Line spacing: 1.5.

4.

Πεξηζώξηα ζειίδσλ: 2.5 cm (top-bottom and left-right).

5.

Οη ζειίδεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηνηρηζκέλεο αξηζηεξά θαη δεμηά (right-

and left-justified).
6.

Η αλαθνξά ζηηο Παξαπνκπέο κέζα ζην θείκελν ζα γίλεηαη κε δύν

ηξόπνπο: (α) Με αξηζκνύο ζαλ «επηγεγξακκέλνο άλσ» (ην γλσζηό
“superscript”), κεηά ηελ ηειεία. Γηα παξάδεηγκα, «Παξόκνηεο δνκέο έρνπλ
αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία.5,6,7». (β) Με αξηζκνύο κέζα ζε αγθύιεο, πξηλ ηελ
ηειεία. Γηα παξάδεηγκα, «Παξόκνηεο δνκέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία
[5,6,7].».
7.

Οη Παξαπνκπέο κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζην θείκελν, είηε ζην

θάησ κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο (ζηελ νπνία θαη πξσηναλαθέξνληαη), είηε ζην
ηέινο ηνπ θάζε Κεθαιαίνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξίζκεζε ησλ
Παξαπνκπώλ, κε ηνλ θάζε αξηζκό λα αθνινπζείηαη από ηειεία. Γηα
παξάδεηγκα, δεο παξαθάησ.
8.

Format Παξαπνκπώλ:

Μηα επηινγή γηα ηηο Παξαπνκπέο είλαη ην format ηεο American Chemical
Society. Πην ζπγθεθξηκέλα (θαη κε παξαδείγκαηα):
Journal References
Γηα ηα πεξηνδηθά, ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη δηεζλώο απνδεθηέο
ζπληνκνγξαθίεο (journal abbreviations), θαη όρη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ
πεξηνδηθνύ. Όιεο νη ζπληνκνγξαθίεο δίλνληαη ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα:
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/. Πξνηείλεηαη θαη ε αλαθνξά ηνπ

ηίηινπ ηνπ άξζξνπ, ρσξίο απηό λα είλαη ππνρξεσηηθό.
36. Ansell, R.J.; Meegan, J.E.; Barrett, S.A.; Warrinner, S.L. On the
interactions of alkyl 2-hydroxycarboxylic acids with alkoxysilanes 2.
14

Complexation and esterification of di- and tricarboxylic acids. Dalton Trans.
2009, 1460–1470.
Chapter in a book References
Πξνηείλεηαη θαη ε αλαθνξά ηνπ ηίηινπ ηνπ θεθαιαίνπ, ρσξίο απηό λα είλαη
ππνρξεσηηθό.
Ehrlich H. Silica biomineralization in Sponges. In:

Encyclopedia of

Geobiology. Reitner, J.; V. Thiel, V. Eds. Springer 2011, 796-808.
Book References
Θα πξέπεη ζίγνπξα λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ν εθδνηηθόο νίθνο, ε
ηνπνζεζία ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, θαη ην έηνο έθδνζεο.
Cowan, J.C.; Weintritt, D.J. Water-Formed Scale Deposits, Gulf Publishing
Co., Houston, TX, U.S.A., 1976.
Paper in a Conference References
Πξνηείλεηαη θαη ε αλαθνξά ηνπ ηίηινπ ηνπ θεθαιαίνπ, ρσξίο απηό λα είλαη
ππνρξεσηηθό. Θα πξέπεη ζίγνπξα λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ε ηνπνζεζία θαη ε
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Σπλεδξίνπ, θαη νη ζειίδεο από ηνλ ηόκν ησλ
Πξαθηηθώλ. Takeno, N.; Ishido, T.; Pritchett, J.W. Dissolution, transport and
precipitation of silica in geothermal system. Proceedings World Geothermal
Congress 2000 Kyushu - Tohoku, Japan, May 28 - June 10, 2000, 2943-2948.
Ελαιιαθτηθή κορυή Παραποκπώλ:
Υπάξρνπλ επηζηεκνληθά πεδία, ζηα πεξηνδηθά ησλ νπνίσλ αθνινπζείηαη
δηαθνξεηηθό format.
Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα επηζήκαλζε ησλ Παξαπνκπώλ κε αξηζκνύο (βι.
παξάγξαθν 6) κπνξεί λα γίλεηαη κε ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ κέζα ζε
παξέλζεζε, π.ρ. (Zhao et al, 2008) κέζα ζην θείκελν ή (Zhao and Laszlo,
2008) (αλ είλαη κόλν 2 ζπγγξαθείο). Σηα πιαίζηα απηήο ηεο επηινγήο, νη
Παξαπνκπέο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά ζην ηέινο (ή αλά
θεθάιαην), π.ρ.
Zhao, T. X.-P., Laszlo, I., Guo, W., Heidinger, A., Cao, C., Jelenak,

A.,

Tarpley, D., and Sullivan, J.: Study of decadal trend in aerosol optical
thickness observed from operational AVHRR satellite instrument, J. Geophys.
Res., 113, D07201, doi:10.1029/2007JD009061, 2008.
15

Η εθάστοτε κορυή τωλ Παραποκπώλ ζα ορηστηθοποηείταη κετά από
σσκυωλία κε τολ/τελ Επηβιέπολτα/οσσα Καζεγετή/τρηα. Το δετούκελο
γηα της Παραποκπές είλαη λα σπάρτεη οκοηογέλεηα (consistency).

9.

Δηθόλεο, Σρήκαηα.

Οη Δηθόλεο ή ηα Σρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα ζύκθσλα κε ην
εθάζηνηε Κεθάιαην ζα ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν (centered), θαη ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από επεμεγεκαηηθή ιεδάληα. Η αξίζκεζε ηεο
Δηθόλαο (με ένηονη γπαθή) θαη ε ιεδάληα (κε θαλνληθή γξαθή) ζα
ηνπνζεηνύληαη ζην θάησ κέξνο ηεο Δηθόλαο. Δάλ ε Δηλόλα ιακβάλεηαη
απηνύζηα από ηε βηβιηνγξαθία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θαηάιιειν ζρόιην.
Γηα παξάδεηγκα:

Δικόνα 2.1. Πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ηεο αληίδξαζεο Michaelis-Arbuzov.
Διήθζε από ηελ παξαπνκπή 17.

10.

Πίλαθεο

Όινη νη Πίλαθεο ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε
Κεθάιαην θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από επεμεγεκαηηθή
ιεδάληα/ηίηιν.

Η αξίζκεζε

ηνπ Πίλαθα

(με

ένηονη γπαθή)

θαη ε

ιεδάληα/ηίηινο (κε θαλνληθή γξαθή) ζα ηνπνζεηνύληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ
16

Πίλαθα.

Αλ

θξίλεηαη

απαξαίηεην,

ν

Πίλαθαο

κπνξεί

λα

πεξηέρεη

ππνζεκεηώζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
Πίλαθα, κε κηθξόηεξν font size, πξνηείλεηαη 10.
Γηα παξάδεηγκα:
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Πίνακαρ 2.3. Δπηζθόπεζε ησλ κεηαιιν-πδξνμπθσζθνλνμηθώλ πβξηδίσλ πνπ
έρνπλ ζπληεζεί κε γξακκνκνξηαθή αλαινγία κεηάιινπ/ππνθαηαζηάηε 1:1.
Φάζη/ζηοισειομεηπία

Ακπυνύμιoa

Παπαπομπή

[M{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)2].2H2O

M-L-2-2-1D

M = Mg, Co, Zn13

[M{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)2]H2O

M-L-2-1-1D

M = Cu;16b Ni13

[M{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)2]

M-L-2-0-1D

M = Ni;16a Cu;16c Mg, Co, Z

[Sr{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)3]H2O

Sr-L-3-1-2D

[1]

[M{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)2]

M-L-2-0-2D

M = Fe, Mn, Co, Zn;17a Mg

Na2[Cd2{O3PCH(OH)CO2}2(H2O)3].2H2O

CdNa-L-1.5-1-2D

[17c]

[enH2][M2{O3PCH(OH)CO2}2(H2O)2].2H2O

M[enH2]0.5-L-1-1-2D

M = Fe;17d Co17b

[M{HO3PCH(OH)CO2}(H2O)2]

M-L-2-0-3D

M = Sr; Ba1

[M{HO3PCH(OH)CO2}]

M-L-0-0-3D

M = Cu;16c Mg, Co, Ni, Zn1

[NaM{O3PCH(OH)CO2}]

MNa-L-0-0-3D

M = Co;18a-b Mn;18a,b

[AZn{O3PCH(OH)CO2}]

ZnA-L-0-0-3D

A = NH4+, K+ 13

[Mg0.5Cd{O3PCH(OH)CO2}]

CdMg0.5-L-0-0-3D

[18d]

a

Σηνλ παξαπάλσ Πίλαθα ν ζπκβνιηζκόο Mg-L-x-y-zD εξκελεύεηαη σο εμήο: L είλαη ν
ππνθαηαζηάηεο HPAA, x είλαη ν αξηζκόο κνξίσλ λεξνύ πνπ είλαη ζπλαξκνζκέλα κε ην Mg, y
είλαη ν αξηζκόο κνξίσλ λεξνύ πνπ βξίζθνληαη ζην πιέγκα (lattice waters) θαη z είλαη ε
«δηαζηαηηθόηεηα» ηνπ πιηθνύ (0D, 1D, 2D, 3D).
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