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Γενικές Οδηγίες Συγγραφής Άρθρων 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ   

 

To άρθρο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από: 

  

 Όνομα αρθρογράφου & ιδιότητα αρθρογράφου  

 Συνοπτικό τίτλο 

 Abstract 100 λέξεων  

 5 – 7 λέξεις-κλειδιά  

 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 Ελάχιστος αριθμός λέξεων: 2.000 

 Μέγιστος αριθμός λέξεων: 3.000 (προπτυχιακοί φοιτητές) 

 Πτυχιακές εργασίες & εξωτερικοί συγγράφεις: μέγιστο 4.000 λέξεις 

 Στο μέγιστο όριο λέξεων συμπεριλαμβάνονται υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές 

αναφορές    

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 

 

 Times New Roman 

 Font size/μέγεθος γραμματοσειράς: 12  

 Line spacing/διάστιχο: 1 space 

 Paragraph spacing/Διάστημα μεταξύ παραγράφων: none 

 Παράγραφοι: Tab formatting 

 

 

ΔΟΜΗ ΑΡΘΡΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 Το άρθρο θα πρέπει να χωρίζεται σε διακριτές ενότητες.  

 Αυστηρή αρίθμηση ως εξής: 

 

 

I. (τίτλος ενότητας) 

Α. (τίτλος υπο-ενότητας) 

1. (τίτλος υπο-ενότητας) 

2. (τίτλος υπο-ενότητας) 

II. (τίτλος ενότητας) 

Β.  (τίτλος υπο-ενότητας) 

1. (τίτλος υπο-ενότητας) 

2. (τίτλος υπο-ενότητας) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

 OSCOLA referencing system: 

 

Αναλυτικός οδηγός 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf  

Περιεκτικός οδηγός 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferenceguide.pdf  

 

 

 Κάθε άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από σημειώσεις τέλους (endnotes). Ο αριθμός 

της σημείωσης θα μπαίνει πριν τα σημεία στίξης. 

 

 Θα πρέπει να γίνεται αναφορά πάντα στη συγκεκριμένη σελίδα του βιβλίου, 

περιοδικού, κλπ. 

 

 Όταν παρατίθεται αυτούσιο κείμενο που ξεπερνά τις 2 – 3 σειρές, θα πρέπει να δίνεται 

εντός εισαγωγικών. 

 

 

Νομολογία ευρωπαϊκών δικαστηρίων 

 

 Να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο ΔΕΚ (Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 

και το ΔΕΕ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

 

 Να γίνεται πάντα διάκριση μεταξύ ΠΕΚ και ΓΔ.  

Παράδειγμα: ΔΕΚ, απόφ. 22.11.2001, υπόθ. C-541/99, Idealservice, Συλλ. 

2001, Ι-9049. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η εκδοτική ομάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των οδηγιών υποβολής.  

 

Οποιοδήποτε κείμενο δεν είναι σύμφωνο με τις συγγραφικές οδηγίες θα επιστέφεται άμεσα 

στους συγγραφείς για διόρθωση και επανυποβολή. 

 

Οποιεσδήποτε διορθωτικές συστάσεις των μελών της εκδοτικής ομάδας προς τους 

αρθρογράφους γίνονται έπειτα από συνεννόηση με την/τον ακαδημαϊκή/ό υπεύθυνη/ο του 

περιοδικού (ή του εκάστοτε άρθρου) και πρέπει να τηρούνται. 

 

 

  

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferenceguide.pdf
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Ακαδημαϊκή σύμβουλος Περιοδικού & Νομικού Ομίλου: 
 

Δρ. Συνοδινού Τατιανή Ελένη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Π. Κ. 

E-mail: synodinou.eleni-tatiani@ucy.ac.cy 

 

 Εκδοτική επιτροπή:  

 

Ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/nomomachia/the-magazine/committee 

E-mail: nomomach@ucy.ac.cy  
 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 Ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/nomomachia/editions  
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