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Α. Πρωτοτυπία 
Το προς δημοσίευση κείμενο που θα αποσταλεί πρέπει να μην έχει ολικώς ή μερικώς 
δημοσιευθεί σε περιοδικά ή βιβλία και να μην έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.  
 
Β. Τίτλος 
O τίτλος (στοίχιση: κέντρο) πρέπει να έχουν γραφεί με μαύρα (bold) γράμματα Times 
New Roman, 12΄ 
 
Γ. Συγγραφείς 
Τα ονόματα του/των συγγραφέα/έων θα αναγράφονται κάτω από τον τίτλο, σε δεξιά 
στοίχιση. Σε υποσημείωση θα αναφέρονται ο τίτλος τους και ο Οργανισμός/Φορέας 
που δραστηριοποιούνται 
 
Δ. Περίληψη  
 
(στην ελληνική γλώσσα) 
Μέχρι 150 λέξεις, Times New Roman, 10΄, ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και 
βιβλιογραφικές παραπομπές 
 
(σε διεθνή γλώσσα) 
Μέχρι 150 λέξεις, Times New Roman, 10΄, ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και 
βιβλιογραφικές παραπομπές 
 
Ε. Λέξεις – Κλειδιά 
Να αναγραφούν πέντε (5) λέξεις – κλειδιά σε Times New Roman, 12΄. 
 
ΣΤ. Κείμενο 
1. Η έκταση  του κειμένου που θα υποβληθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις επτά 
χιλιάδες  (7. 000) λέξεις. Οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν περιλαμβάνονται στην έκ-
ταση αυτή και δεν υπερβαίνουν τις 2 σελίδες.  
2. Τα κείμενα πρέπει να έχουν γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέ-
θους 12 στιγμών, πλήρης στοίχιση, το διάστημα μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) πρέ-
πει να είναι μονό. Μεταξύ των παραγράφων δε θα αφήνονται κενά, ενώ η απόσταση 
του κειμένου από τους τίτλους ή υπότιτλους οφείλει να είναι 6 στιγμές. Οι εσοχές 
των παραγράφων (πριν από το κείμενο) θα είναι 1.  
3.  Τα περιθώρια των σελίδων πρέπει να έχουν ως εξής: επάνω 2,5 εκ., κάτω 2,5 εκ., 
δεξιά και αριστερά 2,5. 
4. Oι υπότιτλοι (στοίχιση: αριστερή) πρέπει να έχουν γραφεί με μαύρα (bold) 
γράμματα και να έχουν αριθμηθεί με βάση το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 1.0., 1.1., 1.2., 
….1.1.1., 1.1.2. .. κτλ.). 



5.  Οι αριθμοί των σελίδων θα αναγράφονται σε όλες τις σελίδες, περιλαμβανομέ-
νης και της πρώτης, στο μέσο του κάτω υποσέλιδου.  
 
Ζ. Βιβλιογραφικές παραπομπές, σημειώσεις 
Για τις βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να ακολουθηθεί το εξής σύστημα. 
1. Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο απαιτείται η αναγραφή σε παρένθεση του 
επιθέτου του συγγραφέα της αντίστοιχης μελέτης, συνοδευόμενου από κόμμα και 
ακολουθούμενο από τη χρονολογία της δημοσίευσης (π.χ. Κασσωτάκης, 2016).  
2. Εάν υπάρχουν δύο συγγραφείς αναγράφονται τα επίθετα και των δύο (π.χ. Κασ-
σωτάκης & Φλουρής, 2015). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, τότε ση-
μειώνεται μόνο το επίθετο του πρώτου και ακολουθεί επί Ελλήνων το: κ.ά. και επί 
ξένων το: et al. (π.χ. Κασσωτάκης κ.ά., 2014, ΜacBeath et al., 2002). Σε περίπτωση 
κατά την οποία στην ίδια παρένθεση σημειώνονται περισσότερες της μιας βιβλιογ-
ραφικές αναφορές, τότε αυτές τίθενται σε αύξουσα χρονολογική σειρά και μετά τη 
χρονολογία καθεμιάς, πλην της τελευταίας, τίθεται άνω τελεία (π.χ. Scriven, 1970 . 
Bloom et al., 1971).  
3. Αν κάποιο απόσπασμα λαμβάνεται από άλλη δημοσίευση αυτολεξεί, αυτό γρά-
φεται μέσα σε εισαγωγικά με πλάγια γράμματα και μέσα σε παρένθεση σημειώνεται 
το όνομα του συγγραφέα και η χρονολογία, η οποία ακολουθείται από άνω και κάτω 
στιγμή (:) και τον αριθμό της σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού ή τις ιστοσελίδας 
–αν υπάρχει αρίθμηση- από την οποία έχει ληφθεί το απόσπασμα (π.χ. Κασιμάτη, 
2010: 33). 
4. Όλες οι πιθανές επεξηγήσεις όρων ή άλλες απόλυτα αναγκαίες διευκρινίσεις ση-
μειώνονται υπό μορφή παραπομπών με 10αρια γράμματα στο τέλος κάθε σελίδας 
(όχι στο τέλος του κειμένου).  
 
Η. Πίνακας βιβλιογραφίας 
1. Τιτλοφορείται «Βιβλιογραφικές αναφορές» και περιλαμβάνει μόνο όσες πηγές 
χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες μνημονεύονται στο κυρίως κείμενο. 
2. Αν πρόκειται για βιβλία ακολουθείται η εξής σειρά: όνομα συγγραφέα, χρονολο-
γία μέσα σε παρένθεση, πλήρης τίτλος του βιβλίου με πλάγια γράμματα, τόπος έκ-
δοσης, εκδότης (μεταξύ τόπου έκδοσης και εκδότη τίθενται δύο άνω και κάτω τελεί-
ες). (π.χ. Κασσωτάκης, Μ. (2013). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Θεωρητι-
κές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Γρηγόρη). Αν οι συγγραφείς είναι 
πολλοί, γράφονται τα ονόματα όλων  με τη σειρά που αναφέρονται σο βιβλίο. 
3. Αν η βιβλιογραφική αναφορά αφορά κεφάλαιο σε συλλογικό βιβλίο γράφονται 
τα εξής: όνομα συγγραφέα, χρονολογία, σε παρένθεση, πλήρης τίτλος κεφαλαίου 
που κλείνει με τελεία, όνομα ή ονόματα επιμελητών της έκδοσης, πλήρης τίτλος του 
βιβλίου με πλάγια γράμματα, σελίδες του κεφαλαίου, σε παρένθεση, τόπος έκδοσης 
και εκδότης (π.χ. 1) Κασσωτάκης, Μ. (2010). Οι κύριες αλλαγές του τρόπου αξιολόγη-
σης των μαθητών κατά τη δεκαετία του 1990. Στο: Πυργιωτάκης, Ι. & Οικονομίδης, Β. 
(Επιμ.) Περί Παιδείας διάλογος (σσ. 134-165). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρή-
της/Π.Τ.Δ.Ε.  2) Κassotakis M. & Verdis, Ath. (2013). Shadow education in Greece: 
Characteristics consequences and eradication efforts. In Bray, M., Mazawi, A & Sul-
tana R. (Eds). Private tutoring across the Mediterranean. Power dynamics and implica-
tions for learning and equity (pp. 93-114). Rotterdam: Sense Publisher. 



4. Αν πρόκειται για άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό ακολουθείται η προηγούμενη 
διαδικασία, αλλά αντί του τίτλου του συλλογικού βιβλίου γράφεται, χωρίς το στο (ή 
in), ο τίτλος του περιοδικού με πλάγια γράμματα και ακολουθούν ο αριθμός του τεύ-
χους και οι σελίδες (π.χ. Zbainos, D. (2012). Development, administration and con-
firmatory factor analysis of a secondary school test based on the theory of successful 
intelligence. International Education Studies, 5(3), 3-17). 
5. Αν η αναφορά γίνεται σε βιβλίο ή άρθρο που ελήφθη από το διαδίκτυο γράφον-
ται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση με πλάγια 
γράμματα αλλά στη θέση του ονόματος του περιοδικού τίθεται ο πλήρης τίτλος της 
ιστοσελίδας και η ημερομηνία ανάκτησής της (.π.χ. EΛΣTAT (2016). Η Ελλάδα σε α-
ριθμούς. Ανακτήθηκε στις 29/0/2016 από την ιστοσελίδα: 
http://www.statistics.gr/documents/20181/1515-741/ Gree-ceInFigures_2016Q2_ 
GR.pdf/b5554738-1829-4d4e-8b75-53b631b016fc) 
 
    5. Λοιπές παρατηρήσεις 
  
1. Οι τίτλοι των βιβλιογραφικών αναφορών Ελληνικών και ξένων γράφονται με μικ-
ρά γράμματα εκτός από την αρχική λέξη και τα κύρια ονόματα. 
2. Μετά τις δύο τελείες (:) αρχίζουμε με μικρό γράμμα, όταν πρόκειται για επεξή-
γηση του κύριου τίτλου και με κεφαλαίο, όταν προστίθεται κάτι νέο. 
3. Ιδιαίτερη προσοχή παρακαλούμε να δοθεί στη χρήση των σημείων στίξης, ιδιαί-
τερα του κόμματος, στην αποφυγή νεολογισμών ή ασαφειών και στην ορθή σύνταξη 
του κειμένου σας. 
4. Ημερομηνία αποστολής μέχρι τέλος Νοεμβρίου (ανυπερθέτως) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση : anastpapad@yahoo.gr  
5. Η τελική δημοσίευση των εισηγήσεων θα εξαρτηθεί από την κρίση της Επιτροπής 
Έκδοσης των Πρακτικών που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Α.  
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