
 

3 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Σ Χ Ο Λ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

3 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Σ Χ Ο Λ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

 

URL συνεδρίου: http://30years.soc.uoc.gr/, Email συνεδρίου: 30years@soc.uoc.gr 

 

Ρέθυμνο 15/1/2018 

Οδηγίες συγγραφής κειμένων του συλλογικού τόμου  

Η KΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ:  

Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική 

και Υγεία 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα καταρχήν  να σας ευχηθώ Χρόνια 

Πολλά και  Καλή Χρονιά και να σας ευχαριστήσω ξανά για τη συμμετοχή σας στο 

επετειακό συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(ΣΚΕ) με θέμα «Η KΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21οΑΙΩΝΑ: Προβλήματα, Προκλήσεις και 

προοπτικές στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική και Υγεία» (http://30years.soc.uoc.gr). 

Όπως σας έχουμε ήδη  ενημερώσει πρόκειται να εκδοθεί συλλογικός τόμος από τις 

Εκδόσεις Πεδίο που θα περιλαμβάνει επιλεγμένες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο 

επετειακό συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Ο τόμος θα περιλαμβάνει δύο 

είδη κειμένων: α. πλήρεις επιστημονικές εισηγήσεις    που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν  

τις 5.500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γραφημάτων, υποσημειώσεων, 

βιβλιογραφίας και παραρτημάτων) και που θα ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες, και β. 

αναφορές  για τα συγκεκριμένα θέματα / προβλήματα π.χ. τροχαία ατυχήματα, οι 

οποίες  καλό θα είναι να περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα και  δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν συνολικά  τις 2.500 λέξεις. 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των κειμένων αποτελεί η ΑΜΕΣΗ συνάφειά τους με το 

θέμα του συνέδριου, δηλαδή με την Κρήτη στον 21ο Αιώνα. Εισηγήσεις με έμφαση στην 

ιστορία, μυθολογία και  λαογραφία, ή γενικά στην Ελλάδα χωρίς σημαντική αναφορά  

στην Κρήτη δεν θα γίνουν δεκτές. Επίσης, οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν και 

βασίζονται σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, θα πρέπει  να είναι επικαιροποιημένες με 

πρόσφατα  δεδομένα και βιβλιογραφία. 

    Σας παρακαλούμε πολύ, ιδίως στις εισηγήσεις, να λάβετε υπόψη και να ακολουθήσετε 

με ακρίβεια τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη  αξιολόγηση τους 

με σκοπό να προχωρήσουμε στην  έκδοση του συλλογικού τόμου  μέσα στο 2018.   

Η υποβολή  των κειμένων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  http://30years.soc.uoc.gr/ 

Όσοι  έχετε ήδη υποβάλλει τις εισηγήσεις σας στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, 

παρακαλείστε πολύ να τις υποβάλλετε ξανά αφού τις προσαρμόσετε με βάση τις 

προτεινόμενες οδηγίες. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στο συλλογικό τόμο του 

συνεδρίου μας, ευχόμενοι και πάλι  Καλή Χρονιά! 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 

Δημήτριος Μυλωνάκης  

Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών επιστημών 
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Οδηγίες για τη συγγραφή των κειμένων του Συλλογικού Τόμου 
 

 

1. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε μορφή Word (2003 ή νεότερη έκδοση). 

Όπως προαναφέρθηκε ο συνολικός όγκος του κειμένου των εισηγήσεων  

(συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γραφημάτων, υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας και 

παραρτημάτων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500 λέξεις, ενώ για τις αναφορές   τις 

2.500 λέξεις.  Η γραμματοσειρά θα είναι  Times New Roman,  το μέγεθός της 12pt, μονό 

διάστημα και τα  βασικά περιθώρια του Word (2,54 πάνω και κάτω, 3,17 δεξιά και 

αριστερά, εσοχή παραγράφου 0,5 εκ., πλήρης στοίχιση). 

 

2. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά με έντονα (bold), πεζά 

γράμματα, κεντραρισμένος και το μέγεθος της γραμματοσειράς 14pt. Στην επόμενη 

σειρά θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του/της συγγραφέα/-έως. Στη σειρά που ακολουθεί 

η ιδιότητα και ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας με πλάγια γράμματα. Στην 

αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση  του/της 

συγγραφέα/-έως. Το όνομα,  ο φορέας και η ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να είναι 

γραμμένα με πεζά γράμματα, κεντραρισμένα, όχι έντονα και γραμματοσειρά 12pt. 

 

3.  Αμέσως μετά θα πρέπει να ακολουθεί η περίληψη με τη λέξη Περίληψη (ο τίτλος 

γραμμένος με πεζά, έντονα γράμματα, αριστερή στοίχιση). Το κείμενο της περίληψης να 

είναι γραμμένο με πεζά, όχι έντονα γράμματα με την ίδια γραμματοσειρά όπως στο 

υπόλοιπο κείμενο (Times New Roman, 12pt) και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις. Στην 

επόμενη σειρά, να δοθούν οι Λέξεις-κλειδιά  (ο τίτλος με πεζά, έντονα γράμματα) και 

δίπλα, χωρισμένες με κόμμα, μέχρι 6 λέξεις-κλειδιά του κειμένου (πεζά, όχι έντονα).  

 

4. Οι τίτλοι και υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραμμένοι με πεζά, έντονα γράμματα 

με αριστερή στοίχιση και συνεχή αρίθμηση.  

 

5. Οι υποσημειώσεις να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση και να εμφανίζονται στο 

υποσέλιδο (κάτω από την κάθε σελίδα).  

 

6. Οι εικόνες, οι πίνακες και τα γραφήματα να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι στο 

τέλος του κειμένου ή σε ξεχωριστό αρχείο και να είναι γραμμένα με μονό διάστιχο και 

μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Πριν από τις εικόνες, τους πίνακες ή τα γραφήματα να 

υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt σε συνεχή αρίθμηση. Οι 

εικόνες να είναι σε μορφή jpg σε καλή ανάλυση και ευδιάκριτα χρώματα.  

 

7. Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο, επίσης, θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο του 

συστήματος APA (The American Psychological Association Referencing System). Οι 

παραπομπές γίνονται με δύο τρόπους: 

α. αναφέρουμε το επώνυμο του συγγραφέα και σε παρένθεση βάζουμε το έτος έκδοσης  

β. βάζουμε σε παρένθεση το επώνυμο του συγγραφέα, το έτος έκδοσης. 

Αν χρειάζεται ο αριθμός της σελίδας (π.χ. πρόκειται για παράθεμα), τότε μετά το έτος 

έκδοσης βάζουμε: σελίδα/ες.  

 

 

 

Παραδείγματα: 

Watson (2006) ή  (Watson, 2006) (Watson, 2006, 27).    



 Όταν υπάρχουν 2 συγγραφείς αναφέρονται πάντα και τα 2 ονόματα.  

 Όταν υπάρχουν 3, 4 ή 5 συγγραφείς, αναφέρουμε όλους τους συγγραφείς στην 

πρώτη παραπομπή  

και στις επόμενες μόνο το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο 

από κ.ά. (ή et al. σε ξενόγλωσσο κείμενο): Μιχελής, Ανδρόνικος, Φωτάκης 

(2004) ... (πρώτη αναφορά) και Μιχελής  κ.ά. (2004) (επόμενες αναφορές)  

 Όταν υπάρχουν πάνω από 6 συγγραφείς αναφέρουμε μόνο το επώνυμο του 

πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.ά. (ή et al. σε ξενόγλωσσο κείμενο) 

και το έτος δημοσίευσης: Watson et al. (1992)  

 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος έκδοσης, χρησιμοποιούμε τα αρχικά χ.χ. 

(χωρίς χρονολογία).  

 

8. Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθεται η Βιβλιογραφία (ο τίτλος με πεζά, 

έντονα γράμματα και αριστερή στοίχιση), η οποία πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο του 

συστήματος της APA.  

Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται με βάση το επώνυμο του/της συγγραφέως. 

Η ελληνόγλωσση και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία παρατίθεται με ενιαία σειρά 

ταξινόμησης με την παρακάτω σειρά.  A, B, Γ/C, Δ/D, E, Zήτα, F, G, H, Θ, Ι, J, K, 

Λ/L, M, N, Ξ, O, Π/P, Q, Ρ/R, Σ/S, T, Y, Φ, U, V, W, X, Y, Zz, Ψ, Ω.  

 

Α) Βιβλία  

Ένας συγγραφέας: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικό του ονόματος συγγραφέα. (έτος 

έκδοσης). Τίτλος:  

Υπότιτλος (αν υπάρχει υπότιτλος). Τόπος έκδοσης: Εκδόσεις.  

Παράδειγμα:  

Jörg, T. (2011). New thinking in complexity for the social sciences and humanities. A 

generative, transdisciplinary approach. London, New York: Springer 

 

Βιβλίο με επιμελητή/ές: Επώνυμο επιμελητή, Αρχικό του ονόματος επιμελητή. (Επιμ.). 

(έτος  

έκδοσης). Τίτλος: Υπότιτλος (αν υπάρχει υπότιτλος). Τόπος έκδοσης: Εκδόσεις. 

Παράδειγμα:  

Schraube, E., & Osterkamp, U. (Eds.) (2013). Psychology from the standpoint of the 

subject selected Writings of Klaus Holzkamp. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Αν πρόκειται για μετάφραση, προστίθεται αμέσως μετά τον τίτλο Μτφρ. Aρχικό 

ονόματος του μεταφραστή. Επώνυμο μεταφραστή.  

 

Β) Άρθρα ή Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  

Επώνυμο του συγγραφέα του κειμένου, Αρχικό του ονόματος. (Έτος έκδοσης). Τίτλος 

και υπότιτλος άρθρου ή κεφαλαίου. Στο Αρχικό του ονόματος του επιμελητή. Επώνυμο 

του επιμελητή (Επιμ.), Τίτλος: Υπότιτλος (σελίδες άρθρου ή κεφαλαίου). Τόπος 

έκδοσης: Εκδόσεις. 

Παράδειγμα: Ratner, C. (2012). Macro cultural psychology. In J. Valsiner (Ed.), The 

Oxford handbook of culture and Psychology (pp.207-240). New York: Oxford 

University. 

 

  



Γ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  

Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικό του ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος: Υπότιτλος 

άρθρου. Όνομα περιοδικού, αριθμός τεύχους, σελίδες.  

Παράδειγμα: 

Staats, A.W. (1986). Unified Positivism: A philosophy for psychology and the 

disunited sciences.Theoretical & Philosophical Psychology, 6(2),77-90. 

 

Δ) Άρθρα σε εφημερίδες  

Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικό του ονόματος. (Χρονολογία, Ημερομηνία Μήνας). 

Τίτλος: Υπότιτλος άρθρου. Όνομα εφημερίδας, σελίδα/ες. 

Παράδειγμα: 

Rosenberg, G. (1997, March 31). Electronic discovery proves an effective legal 

weapon. The New York Times, p.5. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα καταγραφής της βιβλιογραφίας της της APA 

μπορείτε να βρείτε στο  http://www.bibme.org/citation-guide/apa/ 
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