
 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς   

                              

 

 

 
Διαδικασία αξιολόγησης 

 
Κάθε επιστημονικό άρθρο που κατατίθεται σύμφωνα με 

τις καθορισμένες προδιαγραφές, αξιολογείται εμπιστευτι-

κά από δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Στη 

συνέχεια υποβάλλεται εισήγηση στον υπεύθυνο της 

έκδοσης. 
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον υπεύθυνο της 

έκδοσης. Εάν συστήνεται αναθεώρηση, το αναθεωρημένο 

άρθρο αποστέλλεται για τελική έγκριση σε έναν από τους 
εκδότες. 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 και γνωστοποίηση μιας τέτοιας δράσης. 

Οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο περιοδικό 

αποτελούν απόψεις των συγγραφέων και όχι απόψεις του 
περιοδικού. Άδεια αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού 

από τρίτους, καθώς και το δικαίωμα για τη χρήση του, 

αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων. 
 

Οδηγίες συγγραφής 
 

Προκειμένου ένα επιστημονικό άρθρο να υποβληθεί για 
δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό ‘ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’, πρέπει να πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν 

πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει προηγουμένως 

δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη 
δημοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση. 

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική 

γλώσσα και η έκτασή 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. 
3. Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιέχει τον 

τίτλο του άρθρου, το όνομα και το φορέα των συγγραφέων 

με επαρκή στοιχεία επικοινωνίας (με τον κατάλληλο 
προσδιορισμό του υπεύθυνου για την επικοινωνία του 

συγγραφέα). 
4. 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. 

5. 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). Τα βιβλία προς σχολιασμό 
αποστέλλονται σε δύο αντίγραφα στον πρόεδρο του 

Περιοδικού. 

6. Τα χειρόγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με 
περιθώρια 2,5cm x 2,5cm σε χαρτί μεγέθους Α4. Τα 

περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες. 

7. Όλες οι σελίδες πρέπει να αριθμηθούν με συνέπεια. 
8. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι. 

9. Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES 

NEW ROMAN, μέγεθος 11pt, κανονικό, σε μία ενιαία 
στήλη. Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις 

συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους 
συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

10. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν 

τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι 
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. 
11. Τα έγχρωμα κείμενα ή διαγράμματα γίνονται αποδεκτά 

για on-line δημοσίευση, εντούτοις τα έντυπα αντίγραφα 

πρέπει να είναι μόνο σε άσπρο και μαύρο χρώμα. 
12. Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο 

ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο και να 

εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας. 
13. 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. 

14. 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.). 

 


