Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Συνοδευτικό αρχείο με τα στοιχεία του/των συγγραφέα/εων, όπως θα
εμφανίζονται κατά τη δημοσίευση του άρθρου.
Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό, συνοδευτικό αρχείο, στο
οποίο θα δίνεται η ιδιότητα και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/των
συγγραφέα/εων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και email. Στο αρχείο αυτό πρέπει να αναφέρονται το όνομα, η ιδιότητα και το μεηλ
επικοινωνίας του/των συγγραφέα/εων, όπως θα εμφανίζονται κατά τη δημοσίευση
του άρθρου.
Μορφή κειμένου
Τα άρθρα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου Ms Word, με αρίθμηση σελίδων κάτω
δεξιά και πρέπει να έχουν συνολική έκταση 4.000 – 6.000 λέξεις. Τα περιθώρια του
αρχείου να είναι 2,54 πάνω-κάτω και 3,17 αριστερά-δεξιά. Η στοίχιση του κειμένου
να είναι πλήρης. Το κείμενο να είναι σε γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12,
διάστιχο μονό και διάστημα 6 στίχοι πριν και 6 μετά. Στους πίνακες και τα
γραφήματα το μέγεθος της γραμματοσειράς, για λόγους οικονομίας χώρου, μπορεί
να γίνει έως 8.
Ενότητες κειμένου
Τα άρθρα πρέπει να είναι χωρισμένα σε αριθμημένες ενότητες (1, 2, 3 κοκ) και
υποενότητες (1.1, 1.2, 1.3 κοκ). Χρησιμοποιείτε bold χαρακτήρες για να δηλώσετε
τους τίτλους των ενοτήτων και πλάγιους bold για τους τίτλους των υποενοτήτων.
Περισσότερες υποδιαιρέσεις καλό είναι να αποφεύγονται, όπως και οι
υποσημειώσεις.
Κάθε άρθρο περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Τίτλο (ελληνικά και αγγλικά), με μέγεθος γραμματοσειράς 14 και στοίχιση στο
κέντρο. Ο τίτλος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 λέξεις.
Το όνομα, την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας
του(των) συγγραφέα(έων) (ελληνικά και αγγλικά), με στοίχιση στο κέντρο.
Περίληψη (ελληνικά και αγγλικά). Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη
100-150 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά, στην οποία θα περιγράφονται οι
στόχοι, η μέθοδος και τα συμπεράσματα του άρθρου.
Λέξεις-κλειδιά (ελληνικά και αγγλικά). Δίνονται μέχρι 6 λέξεις-κλειδιά.
Εισαγωγή. Παρουσιάζεται ο στόχος και η σημασία του υπό διερεύνηση θέματος.
Περιλαμβάνονται τα μέρη της εργασίας, το θεωρητικό πλαίσιο και γίνεται
βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Μέθοδος της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει:

Τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα (ή η ερευνητική υπόθεση) της
έρευνας.
Την ερευνητική μεθοδολογία η οποία έχει επιλεγεί.
Το Εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων.
Το δείγμα της έρευνας.
Την διαδικασία συλλογής δεδομένων.
Τους περιορισμούς, την αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας
Ευρήματα ή Αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα. Εδώ
ενσωματώνονται τυχόν πίνακες ή γραφήματα που συνοψίζουν τα ευρήματα. Η
χρήση φωτογραφιών καλό είναι να αποφεύγεται. Οι εικόνες, οι πίνακες και τα
γραφήματα θα πρέπει να είναι ενταγμένα στη ροή του κειμένου και να έχουν
διαδοχική αρίθμηση. Όλοι οι πίνακες και τα γραφήματα πρέπει να φέρουν τίτλους,
που να έχουν νοηματική αυτοτέλεια και αναφορά μέσα στο κείμενο.
Ακολουθήστε τα παρακάτω παραδείγματα:
Το Γράφημα 1 αποτελεί ένα παράδειγμα γραφημάτων. Ο τίτλος θα πρέπει να έχει
γραμματοσειρά 10-στιγμών με πλάγια γραμματοσειρά και να τοποθετείται κάτω
από το γράφημα.
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Γράφημα 1. Τίτλος

Ο Πίνακας 1 αποτελεί ένα παράδειγμα για τη μορφοποίηση πινάκων. Ο τίτλος και
τα στοιχεία κάθε πίνακα θα πρέπει να έχουν γραμματοσειρά 10-στιγμών. Σε κάποιες
περιπτώσεις, στους πίνακες το μέγεθος της γραμματοσειράς, για λόγους οικονομίας
χώρου, μπορεί να γίνει έως 8. Ο τίτλος τοποθετείται πάνω από το σώμα του
πίνακα.

Πίνακας 1. Τίτλος
Κριτήριο

Συχνότητα

%

A

79

6.8

B

391

33.6

C

35

3.0

D

216

18.5

Σύνολο

1165

100.0

Συζήτηση (σχολιασμός/ ερμηνεία) των ευρημάτων/ αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά,
τα Ευρήματα και η Συζήτηση παρουσιάζονται στην ίδια ενότητα με τίτλο:
Αποτελέσματα και Συζήτηση.
Συμπεράσματα της έρευνας (συνοπτικά)
Παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν, μπαίνουν με αρίθμηση, π.χ. Παράρτημα 1.)

