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Προδιαγραφές Υποβολής  
επιστημονικών άρθρων και μελετών

Εύρος 

Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού 
επεξεργασίας κειμένων και να σταλούν σε αρχείο word στην ηλεκτρονική Διεύθυνση 
grsscsc@org.gr με την υπόδειξη για το περιοδικό «Αντιγόνη: το ερώτημα», έως τις 
ακόλουθες ημερομηνίες :

2ο τεύχος Δεκέμβριος 2021 
Yποβολή εργασιών έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Aποδοχή έως 31 Οκτωβρίου

3ο τεύχος Ιούνιος 2022 
Yποβολή εργασιών έως 31 Μαρτίου 2022. Αποδοχή έως 30 Απριλίου 

4ο τεύχος Δεκέμβριος 2022 έκδοση στην Αγγλική Γλώσσα  
Υποβολή εργασιών έως 30 Σεπτεμβρίου 2022. Αποδοχή έως 31 Οκτωβρίου

1. Γενικές οδηγίες

Όριο λέξεων κειμένων: Μέχρι 10.000 λέξεις μαζί με πίνακες, βιβλιογραφία κ.λπ.

Γραμματοσειρά: πεζά γράμματα Τimes new roman. 

Μέγεθος 12pt.  Διάστιχο 12 pt. Στοίχιση: πλήρης. 

Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:  κεφαλαία times new roman, 14αρια, σε έντονη γραφή, πλήρης 
στοίχιση.

• Όνομα επώνυμο συγγραφέα (κάτω από τον τίτλο με πεζά times new roman 
14άρια, σε έντονη γραφή, δεξιά στοίχιση)

• Για όσους δεν είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές: Τίτλος σπουδών, ειδικότητα ή 
επάγγελμα, φορέας εργασίας (12αρια, πεζά γράμματα, δεξιά στοίχιση): π. χ. Δρ. 
Εγκληματολογίας, Κοινωνιολόγος, Δ.Π.Θ. / Δρ. Ποινικού Δικαίου, Μτδρ Ερευνητής, 
Παν. Αιγαίου/Δρ. Νομικής, Εγκληματολόγος, Δικηγόρος/ MSc. Εγκληματολογίας, 
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Ροδόπης.

• Μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο, Τμήμα, Πανεπιστήμιο.

• Περίληψη του κειμένου 100-150 λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά (12αρια, 
πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση)

Προσοχή: Στα στοιχεία του συγγραφέα να αναφέρεται μόνον μία ιδιότητα και ένας 
τίτλος σπουδών: η κύρια ιδιότητα και ο κύριος τίτλος σπουδών ή τα πιο πρόσφατα. 
Έτσι, αν κάποιος έχει δύο διδακτορικά θα αναφέρει αυτό το οποίο αξιοποιεί ή το πιο 
πρόσφατο. Αν έχει και Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θα αναφέρει 
μόνον το διδακτορικό τίτλο, δηλαδή  τον ανώτερο. Αν διδάσκει σε δύο Πανεπιστήμια 
θα αναφέρει το ένα, δηλαδή το βασικό.
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Ενότητες: Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κ.λπ.) ενώ οι 
υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κ.λπ. 

Τίτλοι Ενοτήτων: 14αρια, πεζοί χαρακτήρες, Bold. 

Τίτλοι Υποενοτήτων: 12άρια πεζοί χαρακτήρες bold

Μαθηματικοί Τύποι:  Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο 
ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κ.λπ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η 
χρήση του math type).

Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις 
(bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.

Διαμόρφωση Σελίδας: Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός 
λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της 
σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό 
περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Διάστιχο: Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Παράγραφος: Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.

Αρίθμηση Σελίδων: Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.

2. Πίνακες - Διαγράμματα

Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και 
τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με 10άρια γράμματα στο 
πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που 
υπάρχει πηγή αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη 
στοίχιση (με 10άρια γράμματα).

3. Υποσημειώσεις 

Παρατίθενται στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο 
(χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).

4. Τεκμηρίωση. Αναφορές και βιβλιογραφίας

Η τεκμηρίωση του κειμένου θα ακολουθήσει το σύστημα APA. H τεκμηρίωση θα γίνεται με 
αναφορές μέσα στο κείμενο και με την παράθεση καταλόγου πηγών στο τέλος του άρθρου 
ή της μελέτης. Κατ΄ εξαίρεση και εφόσον ο/η συγγραφέας θέλει να παράσχει παράπλευρες 
πληροφορίες ή σχόλια τότε χρησιμοποιούνται υποσημειώσεις τέλους σελίδας, σε μέγεθος 
γραμματοσειράς 10 pt και ακολουθείται το ίδιο σύστημα τεκμηρίωσης.
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Στην συνέχεια παρατίθενται υποδείγματα προς διευκόλυνση των συγγραφέων.

4.1 Αναφορές μέσα στο κείμενο

Παραδείγματα

• Η ολοκλήρωση αποτελεί μία ιδαίτερη προσέγγιση (Κρανιδιώτη, 2007, σ. 87. )

• Όπως υποστηρίζεται (Κρανιδιώτη, 2007, σ. 87. Βεργόπουλος, 2005, σ. 50)

• Η Soliman (2021, σ. 240) αναφέρει ….

• Κατά μια άποψη (Heyward, 2010, σ. 260-266)

• Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Αυγεροπούλου, 
2002, Καλαντζόπουλος, 2004).

5. Βιβλιογραφία

Υποδείγματα: Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με 
μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt. Πιο συγκεκριμένα:

5.1 Άρθρα σε περιοδικά/ Papers in Journal

Soliman, F., (2021). “States of exception, human rights, and social harm: Towards a 
border zemiology”. Theoretical Criminology, 25(2), pp. 228-248.

Συμεωνίδου – Καστανίδου, Ε., (2020). «Επιτήρηση του δημόσιου χώρου με ηλεκτρονικά 
μέσα (Η Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα)». Ποινική Δικαιοσύνη 11, σσ. 1152-1162.

5.2 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.

5.3. Βιβλία, μελέτες / Books/Studies

Κρανιδιώτη Μ., (2007). Η Ολοκλήρωση Μέθοδος ανάπτυξης στην Εγκληματολογία. 
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Βεργόπουλος, Κ., (2005). Η αρπαγή του πλούτου. Χρήμα εξουσία διαπλοκή στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Λιβάνης.

5.4. Εργασίες σε συλλογικούς τόμους /Συμβολές σε τόμους /Papers in edited books

Heyward, K., (2010). “Jock Young, (1942-)”. In Hayward, K., Maruna S., and Mooney, J., 
Fifty key thinkers in Criminology (pp 260-266). London, New York: Routledge.

Γεωργούλας, Στρ. (2019). «Από το έγκλημα του λευκού κολάρου στο κρατικό-
επιχειρηματικό έγκλημα». Στο Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν., και Παπαχαραλάμπους, Χ. 
(επιμ). Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα (σσ. 41-
63). Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Α.Π. 
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5.5 Αδημοσίευτες εργασίες /Unpublished work

Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί σε περιοδικό ή τόμο, αλλά είναι δημοσιοποιημένο 
στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο. 
Π.χ. Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”. http://
facultygsb.stanford.edu/zitzewitz.

Όταν δεν έχει δημοσιευτεί μέσω διαδικτύου, τότε ακολουθείται το παρακάτω 
παράδειγμα: Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”. 
Unpublished.

5.6 Νομολογία

Δικαστήριο, αριθμός απόφασης/έτος, θέμα, πηγή δημοσίευσης (έτος, τεύχος) ή 
προσωπικό αρχείο γράφοντος ή ιστορικό αρχείο….

ΣυμβΠλημΠατρ 361/2018. Αρπαγή - Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση - Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση - Προϋποθέσεις παράτασης προσωρινής 
κράτησης. Ποινική Δικαιοσύνη, 2019 (12). 


