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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΛΕΣΥΠ σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας και την συμβολή σας 
στην επιτυχία του επιστημονικού συνεδρίου της ΕΛΕΣΥΠ με θέμα: «Η Ατομική και η 
Συλλογική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική  για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» που έγινε στις 4 & 5 
Μαρτίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, 
σας παρακαλούμε μέχρι τις 6/5/2016 να μας έχετε στείλει τα πλήρη κείμενα της 
ανακοίνωσής σας ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. 

Σας ενημερώνουμε ότι κείμενα τα οποία θα κατατεθούν  μετά τις 6/5/2016 ή 
δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα είναι πρακτικά αδύνατο να συμπεριληφθούν στα 
Πρακτικά του Συνεδρίου.

Προδιαγραφές κειμένων για έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου της 
ΕΛΕΣΥΠ (www.elesyp.gr):

1. Τα  κείμενα  προς  δημοσίευση  αποστέλλονται  στην  ελληνική  γλώσσα  σε
ηλεκτρονική μορφή, ως επισυναπτόμενο αρχείο (word, doc , docx & όχι σε άλλη
μορφή  που  καθιστά  αδύνατο  το  άνοιγμά  του)  στην  διεύθυνση:
elesyp@gmail.com

2. Η  έκτασή  τους  δε  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τις  12-15  δακτυλογραφημένες
σελίδες,  (3.600-4.500  λέξεις),  συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιλήψεων,
πινάκων, βιβλιογραφικών αναφορών κλπ.

3. Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από δύο περιλήψεις (περίπου 80-100 λέξεων η
καθεμία): μία στην ελληνική και μία στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Επίσης,
μετά την περίληψη ο συγγραφέας θα ορίζει 5-6 βασικές έννοιες (λέξεις-κλειδιά)
που  χρησιμοποιεί  στην  εργασία  του  (και  στα  ελληνικά  και  στην  αγγλική  ή
γαλλική).

4. Πρότυπο:   Διαστάσεις  σελίδας:  Α4,  Περιθώρια:  Πάνω/Κάτω:  2,54cm.
Αριστερά/Δεξιά: 3,17cm, Διάστιχο: Διπλό, Γραμματοσειρά: Times New Roman,
12 pts.
Πάνω-πάνω: ‘Όνομα Επώνυμο α΄ συγγραφέα*, ‘Όνομα Επώνυμο β΄ συγγραφέα**
(italic, στη μέση) [και στο κάτω μέρος της σελίδας, στο τέλος δηλαδή της α’
σελίδας,  με  αστερίσκο,  την  ιδιότητα  και  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  των
συγγραφέων]. 
Παράδειγμα:                      

Μιχάλης Κασσωτάκης∗
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ [bold, κεφαλαία, στη μέση]

περίληψη περίπου 80-100 λέξεων, χωρίς να γράφεται η λέξη περίληψη
Λέξεις-κλειδιά: (περίπου 4-5)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ [bold, κεφαλαία, στη μέση]
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περίληψη στα αγγλικά/γαλλικά περίπου 80-100 λέξεων,  χωρίς να γράφεται η
λέξη περίληψη
Key words: (περίπου 4-5)
Στο κάτω μέρος της σελίδας:
∗ Ο Μ.Κ. είναι Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών. Επικοινωνία: ΧΧΧΧΧΧ,
Άνω Ιλίσια, 15784 Αθήνα, 210-3232323, mk@......gr
Ακολούθως,
Εισαγωγή /  Τίτλος [Οι  τίτλοι  των  κεφαλαίων/ενοτήτων  μπαίνουν  με  bold,
μικρά, αριστερή στοίχιση]
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέσα στο κείμενο όταν γίνονται αναφορές σε συναφή θέματα από
άλλους  συγγραφείς,  παρατίθεται  το  όνομα  του  συγγραφέα  στη  μορφή
(Κασσωτάκης, 2009) του οποίου ο τίτλος και τα άλλα στοιχεία θα αναφέρεται
υποχρεωτικά στις βιβλιογραφικές
αναφορές όπως αναλύεται πιο κάτω. Όταν αναφέρεται λ.χ όπως υποστηρίζει ο
Μ. Κασσωτάκης, τότε ακολουθείται από παρένθεση στην οποία αναγράφεται το
έτος της
αναφοράς, πχ. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Κασσωτάκης (2009) ΧΧΧΧΧΧ ………
Αν στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά σε περισσότερες από μία εργασίες του
ίδιου  συγγραφέα,  τότε  δίπλα  από  την  ημερομηνία  πρέπει  να  μπαίνουν  τα
γράμματα α, β, γ.
Ακόμη,  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  διπλές  παρενθέσεις,  ούτε  να  γίνεται
κατάχρηση σε
έντονη (bold) ή πλάγιο (italic) γραφή.
Επισημαίνεται  ότι  τα  κείμενα  δημοσιεύονται  χωρίς  πρόσθετη
«φιλολογική» ή άλλη
επιμέλεια∙ κατά συνέπεια οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστέλλουν τα κείμενά
τους σε
τελική, δημοσιεύσιμη μορφή.
Τέλος μπαίνουν οι 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ [bold, κεφαλαία, στη μέση]
Η βιβλιογραφία παρατίθεται σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρονται  http://www.elesyp.gr/images/odigies-suggrafis-arthrwn.pdf Δεν θα
πρέπει  η  βιβλιογραφία  να  αριθμείται  ή  να  γίνονται  bold τα  στοιχεία  του
συγγραφέα κλπ

5. Υποδείγματα  άρθρων,  μπορεί  να  αναζητηθούν  σε  παλαιότερα  τεύχη  του
περιοδικού, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΣΥΠ

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τα κείμενά σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ράνυ X.Καλούρη

Καθηγήτρια 
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