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Προδιαγραθές Τποβολής Δπιζηημονικού Άρθροσ 

 
 

 

1. Γενικές οδηγίες  

 

Η έκηαζη ηων κειμένων πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5.000-8.000 λέξεων 

ζσμπεριλαμβανομένης ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ.  

Σα θείκελα πξέπεη λα γξαθνύλ ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ρξήζε ινγηζκηθνύ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη λα ζηαινύλ ζε αξρείν word ή rtf ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε info@eekp.gr. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεδά γξάκκαηα times new 

roman, 12αξηα θαη 1,5 δηάζηηρν θαη πιήξε ζηνίρηζε. 

 

Η πξώηε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

(14αξηα, θεθαιαία γξάκκαηα, ζηνίρηζε ζην θέληξν) 

 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ζηνίρηζε ζην 

θέληξν) 

 ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ (κε θεθαιαία times new roman, 14αξηα, ζε έληνλε 

γξαθή) 

 σγγραθείς (θάησ από ηνλ ηίηιν κε πεδά times new roman 14άξηα, ζε 

έληνλε γξαθή) 

 Ο θνξέαο πνπ αλήθνπλ νη ζπγγξαθείο (12αξηα, πεδά  γξάκκαηα κε ζηνίρηζε 

ζην θέληξν) 

 Πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 100-150 ιέμεηο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά 

(12αξηα, πεδά  γξάκκαηα κε πιήξε ζηνίρηζε) 

 

 

 

Τπνζεκεηώζεηο: ζην ηέινο ηεο θάζε ζειίδαο, κε εληαία αξίζκεζε γηα όιν ην θείκελν 

(ρξήζε ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ).  
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Η αξίζκεζε ησλ ελνηήησλ γίλεηαη κε ραξαθηήξεο (π.ρ. 1., 2. θηι) ελώ νη ππνελόηεηεο 

γξάθνληαη κε 1.1, 1.2 θηι.   

 Δνόηηηες: 14αξηα, πεδνί ραξαθηήξεο, Bold 

 Τποενόηηηες: 12άξηα πεδνί ραξαθηήξεο ζηηγκέο bold 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ καζεκαηηθνί ηύπνη ζην θείκελν αθνινπζείηαη ζπλερήο 

αξίζκεζε (1), (2) θηι. ζην δεμί κέξνο ησλ ηύπσλ (πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ math 

type). 

 

 

Έκθαζε εληόο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα δίλεηαη κε ηε ρξήζε italics. Σνληζκέλεο ιέμεηο 

(bold) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ.  

Σα πεξηζώξηα θάζε ζειίδαο πξέπεη λα είλαη ηα ζπλήζε ελόο ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ,  δειαδή ην επάλσ θαη ην θάησ πεξηζώξην ηεο ζειίδαο κεγέζνπο Α4 πξέπεη 

λα είλαη πεξίπνπ 2,54 cm θαη ην αξηζηεξό θαη δεμηό πεξηζώξην πξέπεη λα είλαη 

πεξίπνπ 3,18 cm. Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη θαηά πξνζέγγηζε. 

Σν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ζεηξώλ (δηάζηηρν) είλαη 1,5 γξακκή.  

Μεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ κεζνιαβεί θελή γξακκή.  

Σν θείκελν έρεη πιήξε ζηνίρηζε αξηζηεξά-δεμηά.  

Οη ζειίδεο θέξνπλ αξίζκεζε θάησ θαη ζην θέληξν 

 

2. Πίνακες-Γιαγράμμαηα 

- Οη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε π.ρ. Πίλαθαο 1, Πίλαθαο 2 

θαη ηνπνζεηνύληαη ζην θύξην ζώκα ηνπ θεηκέλνπ.  

- Οη ηίηινη ησλ πηλάθσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ γξάθνληαη κε 10άξηα γξάκκαηα ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ηνπ δηαγξάκκαηνο κε ζηνίρηζε ζην θέληξν. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πεγή απηή ηνπνζεηείηαη θάησ από ην εθάζηνηε δηάγξακκα ή πίλαθα κε 

πιήξε ζηνίρηζε (κε 10άξηα γξάκκαηα).  

 

3. Βιβλιογραθία 

Παξάζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ κε κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο 12. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

3.1  Ξενόγλωζζη βιβλιογραθία 

 

- Papers in Journal 

Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants 

of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological 

Review, 68 (1), pp. 22-61.   
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- Working papers 

Hannsgen, G. (2004). “Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of 

cycles”, Working Paper 410, The Levy Economics Institute at Bard College, 

Annandale-on-Hudson. 

 

- Books/Studies 

Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2
nd

 edition, Oxford: Clarendon 

Press. 
 
 

 

- Papers in edited books 

Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and 

unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D. 

(ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford: 

Oxford University Press. 

 

- Unpublished work 

Όηαλ ην άξζξν δελ έρεη δεκνζηεπηεί αιιά εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν ηνπνζεηείηαη ην 

link κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη απ’ επζείαο ην άξζξν. Π.ρ. 

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, 

http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz 

Όηαλ δελ κπνξεί λα βξεζεί κέζσ internet ηόηε αθνινπζείηαη ην παξαθάησ 

παξάδεηγκα: 

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, 

Unpublished. 

 

3.2 Δλληνόγλωζζη βιβλιογραθία 

 

- Άπθπα ζε επιζηημονικά πεπιοδικά 

Θενδσξνπιάθεο Μ. θαη Κνπκαξηαλόο Β. (2019). «Διαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο 

θαη νη επηπηώζεηο ζην ειιεληθό ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο», Κοινωνική 

Πολιηική 19 (11), ζει. 7-41. 

 

- Επγαζίερ ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ 

Φεξώλαο Αλ. (2018). «Η θνηλσληθή πξόλνηα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο: Ο «θησρόο 

ζπγγελήο» ζηε δίλε ηεο λενθηιειεύζεξεο ιηηόηεηαο», ζην Γεκνπιάο Κ. θαη 

Κνπδήο Ι. (επηκ.),  Κπίζη και Κοινωνική Πολιηική. Αδιέξοδα και Λύζειρ, Αζήλα: 

Σόπνο. 

 

- Βιβλία/Μελέηερ 

Γεκνπιάο, Κ, (2019). Σσεδιαζμόρ Εθαπμογή και Αξιολόγηζη Ππογπαμμάηων 

Κοινωνικήρ Πολιηικήρ, Αζήλα: Γηόληθνο. 
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4. Αναθορές ηης βιβλιογραθίας μέζα ζηο κείμενο 

 

Γηα ηηο αλαθνξέο κέζα ζην θείκελν αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

 

4.1 Ξενόγλωζζες αναθορές 

Bourguignon and Morrisson (2002) 

Atkinson et al. (1983) 

Sen (1992, p. 7) 

Alcock (1993, pp. 8-9) 

 

4.2 Δλληνόγλωζες αναθορές 

Λαιηώηε (2018) 

Παπαζενδώξνπ θ.ά. (2010) 

Καςάιεο (2018, ζει. 31) 

Ρνκπόιεο (2012, ζει. 49-50) 

ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη άιιεο έξεπλεο (π.ρ. θακλάθεο, 2019, 

Πεηκεδίδνπ, 2004). 

 


