Οδηγίες συγγραφής e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

•

Οι δημοσιεύσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Αναδημοσιεύσεις δεν γίνονται
δεκτές στην ύλη του περιοδικού.

•

Οι μελέτες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά σε Word αρχείο και
συνοδεύονται από τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα), όπως και από σύντομη περίληψή τους σε ελληνικά και αγγλικά.

•

Οι δημοσιεύσεις υποβάλλονται στο περιοδικό κατά αποκλειστικότητα. Ο
συγγραφέας θα λαμβάνει εντός ενός μηνός απάντηση μετά την αξιολόγηση
του κειμένου του από τους κριτές και, σε περίπτωση έγκρισης του κειμένου,
ενημέρωση για τον χρόνο δημοσίευσης.

Το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα από 4.000 έως 12.000 λέξεις. Μεγαλύτερης έκτασης μελέτες
δημοσιεύονται κατ’ εξαίρεσιν. Τα άρθρα του περιοδικού δημοσιεύονται μετά
από ανώνυμη αξιολόγηση (peer review) από τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής του περιοδικού, η οποία απαρτίζεται, κατά κύριο λόγο, από
καθηγητές Δημοσίου Δικαίου πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και από
ανώτατους δικαστές.
- Επίκαιρα θέματα/Παρεμβάσεις, τα οποία θα προδημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα και θα ενσωματώνονται στην ύλη του περιοδικού.
- Νομολογία: Τα σχόλια Νομολογίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000
λέξεις.
- Βιβλιοκρισίες, οι οποίες θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 3.000
λέξεων.
- Συνταγματική επικαιρότητα, ελληνική και διεθνής (αποφάσεις ξένων
δικαστηρίων, μεταφράσεις κειμένων, ανακοινώσεις για συνέδρια και
εκδηλώσεις).

Κάθε κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στα ελληνικά και στα
αγγλικά.
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Επίσης δημοσιεύονται κείμενα στην αγγλική γλώσσα, εφόσον πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις.

Γενικές οδηγίες:
•

Γραμματοσειρά

σε

τίτλο,

συγγραφέα,

υπότιτλο,

κείμενο:

12άρια,

γραμματοσειρά cambria, ενιαίο διάστιχο 1,5, πλήρης στοίχιση.
•

Παραπομπές: ο αριθμός της παραπομπής τοποθετείται πριν από την τελεία ή
το κόμμα (π.χ. Μάνεσης/Τσάτσος1.)

•

Οι παραπομπές τίθενται στο υποσέλιδο, υπό τη μορφή υποσημειώσεων.
Γραμματοσειρά 10άρια, ενιαίο διάστιχο 1,5, πλήρης στοίχιση.

•

Aυτούσια παράθεση κειμένου: σε πλάγια και εισαγωγικά.

•

Παράγραφοι: αλλαγή με enter.

•

Ημερομηνίες: χωρίζονται με τελείες, μπαίνει 0 πριν από μονοψήφιο αριθμό
του μήνα (π.χ. 30.01.2021).

•

Για έμφαση στο κείμενο, χρησιμοποιούνται μόνον οι πλάγιοι χαρακτήρες
(italics).

•

Οι τίτλοι των κεφαλαίων της μελέτης πρέπει να γράφονται με bold κεφαλαία,
και να είναι αριθμημένοι ως εξής: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. κ.λπ. Τα υποκεφάλαια θα πρέπει
φέρουν την ένδειξη 1, 2, 3 κ.λπ. και να είναι επίσης bold. Αν υπάρχουν άλλες
υποδιαιρέσεις, αυτές θα είναι πρώτα το Α., Β, Γ και μετά το α, β, γ.

•

Στο αρχείο που παραδίδεται δεν θα πρέπει να υπάρχει σελιδαρίθμηση.

Υποσημειώσεις:
- Σε βιβλία: όρθια πεζά γράμματα σε όλο το κείμενο, πλην του βιβλίου. Π.χ. Α.
Μάνεσης, Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, 1980, σελ. 28.
- Oμοίως σε μελέτες: Α. Μάνεσης, Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, Ο Πολίτης, 6/1976, σελ. 16-32.
- Όταν αναγράφεται «Βλ.», το επώνυμο του συγγραφέα ακολουθεί στην
αιτιατική. Βλ. Α. Μάνεση, Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, 1980, σελ. 28.
- Δικαστικές αποφάσεις: με πλάγια γράμματα μόνο το όνομα της απόφασης
(π.χ. ΕΔΔΑ, Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, αρ. 33554/03, 15.06.2006). Επίσης,
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ΔΕΕ, ΔΕΕ C-771/19, NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.,
24.03.2021, ΣτΕ Ολ. 1906/2014, ΣτΕ Τμ. Δ΄ 18/2012, ΔΠρΑθ.
- Όταν πρόκειται για μελέτη με δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα ονόματα
χωρίζονται με «/» χωρίς διαστήματα (π.χ. Α. Μάνεσης/Δ. Τσάτσος).
- Για την παραπομπή σε ιστοσελίδα αναγράφετε τον πλήρη σύνδεσμο και την
ημερομηνία

τελευταίας

πρόσβασης

(π.χ.

https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/synenteyksi-ths-proedrouths-dhmokratias-katerinas-sakellaropoulou-ston-kathigiti-xenofwntakontiadi/, τελευταία πρόσβαση 11.06.2021).
- Όταν στην παραπομπή υπάρχουν περισσότερα έργα, αποφάσεις κ.λπ. τότε θα
χωρίζονται με άνω τελείες (άνω τελεία: Alt+0183).
- Στις υποσημειώσεις, όταν γίνεται παραπομπή σε άλλη υποσημείωση μέσα στο
κείμενο, δεν αναγράφουμε την σελίδα στην οποία βρίσκεται η υποσημείωση
αλλά τον αριθμό της υποσημείωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν γράφουμε
βλ. παραπάνω σελίδα 6 αλλά βλ. προηγουμένως, υποσημ. 22 και στο αρχείο
που παραδίδεται πρέπει να είναι κιτρινισμένο το εν λόγω σημείο.

Συντομογραφίες λέξεων:
•

παράγραφος: παρ.

•

εδάφιο: εδάφ.

•

σελίδα: σελ.

•

νόμος: ν.

•

προεδρικό διάταγμα: π.δ.

•

σκέψη: σκ.

•

σύνταγμα: Σ.

•

υποσημείωση: υποσ.

•

άρθρο: άρθ.

•

όπως παραπάνω: ό.π.

•

Τα αρκτικόλεξα ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, ΠΝΠ, ΝΠΔΔ κ.λπ. γράφονται με κεφαλαία,
χωρίς τελείες.
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