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Αρθρογραφία - Νομομάχεια 3ο τεύχος  
 

Ενημερώνεστε όπως ξεκίνησε η προθεσμία καταθέσεων προτάσεων αρθρογραφίας για το τρίτο 

τεύχος του φοιτητικού νομικού περιοδικού του Νομικού Ομίλου Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Group of Legal Education UCY), Νομομάχεια. Δικαίωμα υποβολής πρότασης για συγγραφή 

άρθρου έχουν όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και 

απόφοιτοι του ιδρύματος. 

 

PAPER PROPOSALS 
 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσω ενός paper proposal, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

1. Τον τίτλο του άρθρου. Ο τίτλος για τα άρθρα ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι 

σύντομος και σύμφωνος με το περιεχόμενο του άρθρου. 

2. Σχεδιαγραμματική παράθεση του άρθρου σε ενότητες 

3. Abstract 500 λέξεων του περιεχομένου του άρθρου 

 

Για όποιον επιθυμεί το paper proposal μπορεί να περιλαμβάνει και ενδεικτική βιβλιογραφία, 

βάσει του συστήματος παραπομπών OSCOLA. 

 

Η συγγραφή των proposals θα πρέπει να γίνει σε: 

 

 Γραμματοσειρά Times New Roman 

 Μέγεθος γραμματοσειράς  12 

 Διάστιχο 1 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Έναρξη περιόδου κατάθεσης προτάσεων: 26 Οκτωβρίου 2016 

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων: 15 Νοέμβριου 2016, 12.00 μμ. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 

Τα proposals θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού:  

 

 nomomach@ucy.ac.cy  

 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει τιτλοφορείται ως εξής: 

 

 Proposal: Ονοματεπώνυμο υποψηφίου – Τίτλος άρθρου 

 

Στο περιεχόμενο του μηνύματος θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία 

επικοινωνίας του υποψηφίου: 

 

 E-mail 

 Τηλέφωνο  

mailto:nomomach@ucy.ac.cy
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Η δομή του 3ου τεύχους θα αποτελείται από 8 – 10 άρθρα. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να 

αφορούν έναν από τους ακόλουθους τομείς: 

 

 Ιδιωτικό Δίκαιο 

 Ποινικό Δίκαιο 

 Δημόσιο (Κυπριακό) Δίκαιο 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

 Διεθνές Δίκαιο 

  

Θέματα μπορούν να προτείνουν/αναθέσουν τα μέλη της εκδοτικής ομάδας, η ακαδημαϊκή 

σύμβουλος του Ομίλου αλλά και άλλοι Καθηγητές εφόσον το επιθυμούν. 

 

Η συγγραφή των άρθρων μπορεί να γίνει κατά μόνας ή σε συνεργασία έως και δύο προσώπων, 

ενώ καλό θα ήταν κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέτει πρόταση για έναν τίτλο άρθρου, χωρίς 

να αποκλείεται αρθρογράφος να επιλεγεί να γράψει για παραπάνω από ένα θέμα. 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  

Οι αρθρογράφοι του 3ου τεύχους θα επιλεγούν από επιτροπή της εκδοτικής ομάδας του 

περιοδικού και σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο του τεύχους. 

 

Θα ληφθούν υπόψιν: 

1. Η πρωτοτυπία του θέματος (για τα άρθρα ενδιαφέροντος) 

2. Η γραμματικά και συντακτικά ορθή γραφή, καθώς και η μορφή (στυλ) του κειμένου 

3. Η δομή του άρθρου 

4. Η κριτική ανάπτυξη του άρθρου 

5. Η κάλυψη όλου του εύρους θεματολογίας του περιοδικού, από άποψη των δικαιικών 

τομέων που θα αναλύονται 

6. Το κατά πόσον ο αρθρογράφος έχει ήδη επιλεγεί να αρθρογραφήσει για άλλο θέμα στο 

ίδιο τεύχος, ή για διαφορετικό θέμα σε προηγούμενα τεύχη. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Έναρξη περιόδου κατάθεσης προτάσεων: 26 Οκτωβρίου 2016 

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων: 15 Νοέμβριου 2016, 12.00 μ.μ. 

 

Η εκδοτική ομάδα καλείται να απαντήσει για την επιλογή των άρθρων μέχρι και τις 26 

Νοεμβρίου 2016. 

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής τελικού άρθρου: 5 Φεβρουαρίου 2017, 12.00μ.μ. 

 

 


