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ΤΗΣ

Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Κ ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Ε ΤΑΙΡΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής κειμένων
Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση (ΚΕ) αποτελεί μία προσπάθεια της Ελληνικής
Κοινωνιολογικής Εταιρείας να δημιουργήσει ένα αμιγώς κοινωνιολογικό περιοδικό
στη χώρα μας, ανταποκρινόμενη στην έλλειψη διεξόδου για την κοινοποίηση και
δημοσίευση της κοινωνικο-επιστημονικής παραγωγής, όπως και της ανταλλαγής
επιστημονικών απόψεων
Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ) και
επικουρείται από μία ευρύτερη Επιστημονική Επιτροπή. Επιδίωξη της ΣΕ του
περιοδικού είναι να αποτελέσει η ΚΕ ένα γενικό κοινωνιολογικό περιοδικό το οποίο
θα δημοσιεύει κοινωνικο-επιστημονικά ερευνητικά κείμενα που θα αφορούν σε
πλείστες όσες όψεις του παραγόμενου στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα,
κοινωνιολογικού έργου. Θα επιδιωχθεί η συγκεκριμένη έκδοση να καταστεί
ανάλογη των έγκυρων περιοδικών εκδόσεων αναγνωρισμένων κοινωνιολογικών
εταιριών. Το περιοδικό προβλέπεται να εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση. Η ΚΕ θα
δημοσιεύει κείμενα διαφόρων ειδικοτήτων της επιστήμης της κοινωνιολογίας,
διαφορετικών και ποικίλλων προσεγγίσεων και τάσεων, όπως αρμόζει στον πολύπαραδειγματικό της χαρακτήρα. Τα κείμενα αυτά ως κοινό παρανομαστή θα έχουν
την ανάδειξη της συστηματικής κοινωνιολογικής ματιάς στην εξέταση και ερμηνεία
των υπό μελέτη ζητημάτων, ευρύτερα των κοινωνικών φαινομένων.
Απευθυνόμενοι στην κοινωνιολογική κοινότητα την προσκαλούμε να ανταποκριθεί
στην παρούσα πρόσκληση υποβολής εργασιών για δημοσίευση κατόπιν κρίσης,
αλλά και για να συμμετάσχει στις διαδικασία της αξιολόγησης κειμένων. Συνολικά
ζητάμε να στηρίξει η κοινωνιολογική κοινότητα την Κοινωνιολογική Επιθεώρηση
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει στο έργο που αναλαμβάνει
να διεκπεραιώσει.

Οδηγίες για την υποβολή εργασιών και άλλες πληροφορίες
Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που
εντάσσονται στο πεδίο της επιστήμης της Κοινωνιολογίας, δεν έχουν δημοσιευτεί
σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες
απαιτήσεις επιστημοσύνης.
Η Συντακτική Επιτροπή φροντίζει για την αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής και καθορίζει το χρόνο δημοσίευσης των εργασιών. Για την αξιολόγηση, τα
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άρθρα αποστέλλονται, ανώνυμα, σε δύο (2) τουλάχιστον κριτές από εκτενή
κατάλογο κοινωνιολόγων και άλλων ειδικών επιστημόνων. Η αναδημοσίευση
εργασιών που έχουν δημοσιευτεί στην ΚΕ απαιτεί άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.
Οι εργασίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koinwepith@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 2106011522
Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τις 9000 λέξεις
(συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας), ενώ θα πρέπει να
είναι δακτυλογραφημένες με μέγεθος γραμμάτων 12 στιγμών, σε διπλό διάστημα.
Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
Windows.
Σε περίπτωση που η εργασία περιλαμβάνει διαγράμματα/σχέδια/πίνακες, να
αποστέλλονται σε υψηλής ποιότητας ψηφιακή απόδοση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό
αποστείλατε ταχυδρομικά τα πρωτότυπα στη διεύθυνση:
Κοινωνιολογική Επιθεώρηση,
ε/φ Τμήματος Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Ρέθυμνο Κρήτης 74100.

Οι παραπομπές σε βιβλία και άρθρα γίνονται μέσα στο κείμενο σε παρένθεση:
όνομα συγγραφέα, έτος έκδοσης και σελίδα, π.χ. (Giddens 1990: 25-26) ή
(Μουζέλης και Παγουλάτος 2003: 53). Επίσης όταν υπάρχουν πολλαπλές αναφορές
στο ίδιο σημείο, χωρίζονται με κόμματα.
Οι υποσημειώσεις παρατίθενται υποσέλιδες. Οι δείκτες των υποσημειώσεων
(αριθμοί) αναγράφονται με ευδιάκριτους αριθμούς (χωρίς παρένθεση) στη λέξη
μετά τη στίξη (π.χ., Κοινωνιολογία,1).
Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος της εργασίας κατά αλφαβητική σειρά.
Η παράθεση βιβλίου αναγράφεται με τη σειρά: συγγραφέας (επώνυμο και όνομα),
έτος έκδοσης, τίτλος βιβλίου σε πλάγια γραφή (italics), τόπος έκδοσης, εκδοτικός
οίκος. Παραδειγμα: Castell, Manuel (1997), The Power of Identity, Oxford, Blackwell.
Η παράθεση άρθρου σε βιβλίο αναγράφεται με τη σειρά: συγγραφέας (επώνυμο
και όνομα), έτος, τίτλος άρθρου μέσα σε εισαγωγικά, όνομα επιμελητή (όνομα και
επώνυμο) με την ένδειξη (επιμ.), τίτλος βιβλίου σε πλάγια γραφή (italics), τόπος
έκδοσης, εκδοτικός οίκος, σελίδες του άρθρου. Παράδειγμα: Αντωνοπούλου, Μαρία
(2011), «Για τη σχέση του Βέμπερ με τον Μαρξ», στο Μ. Αντωνοπούλου και Σ.
Χιωτάκης (επιμ.), Μax Weber, O Σύγχρονός μας: Δοκίμια κοινωνικής και πολιτικής
θεωρίας, Αθήνα, Νήσος, σσ. 25-42.
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H παράθεση άρθρου περιοδικού αναγράφεται με τη σειρά: συγγραφέας (επώνυμο
και όνομα), έτος, τίτλος άρθρου μέσα σε εισαγωγικά (χωρίς παρένθεση), τίτλος
περιοδικού σε italics (πλάγια γράμματα), αριθμός τεύχους, σελίδες.
Παραδείγματα: Gavaki, Efrosini (2003) “Immigrant Women’s Portraits: The
Socio-Economic Profile of the Greek Canadian Women”, Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, Νο 110, σσ. 55-76.
Μουζέλης, Νίκος και Παγουλάτος, Γιώργος (2003) «Κοινωνία Πολιτών και
Ιδιότητα του Πολίτη στη Μεταπολεμική Ελλάδα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής
Επιστήμης, Νο 22, Δεκέμβριος, σσ. 5-29.
Οι εργασίες συνοδεύονται από:
α) περίληψη στα ελληνικά έως 10 γραμμές,
β) περίληψη στα αγγλικά έως 10 γραμμές,
γ) πλήρες ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων, όπως και τίτλο της μελέτης στα
αγγλικά,
δ) ιδιότητα/ες του/των συγγραφέα/ων,
ε) έως έξι λέξεις-κλειδιά και
στ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα έχει την ακόλουθη μορφή:
 Πλήρες Όνομα & Επώνυμο
 Τίτλοι Σπουδών
 Επιστημονική εξειδίκευση και τομείς ενδιαφέροντος
 Απασχόληση
 Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμοί τηλεφώνων.
Σημειώνεται πως εργασίες που δεν ακολουθούν το πλαίσιο οδηγιών ή/και δεν είναι
επιμελημένες γλωσσικά, δεν μπορούν να δημοσιευθούν ακόμα και έχουν κριθεί
θετικά.






― Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση αποτελεί περιοδική έκδοση της «Ελληνικής
Κοινωνιολογικής Εταιρίας» (ΕΚΕ)· δείτε σχετικά: http://www.hellenicsociology.gr/el.
Το ΔΣ της ΕΚΕ για την περίοδο 2012-2013 απαρτίζουν οι: Αργύρης ΚΥΡΙΔΗΣ
(πρόεδρος), Σωκράτης ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ (αντιπρόεδρος), Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
(γραμματέας), Άκης ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ (ταμίας), Χρύσα ΖΑΧΟΥ (μέλος), Ηρακλής ΜΑΥΡΙΔΗΣ
(μέλος), Νίκος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (μέλος), Γιώργος ΧΑΛΑΡΗΣ (μέλος), Αλεξάνδρα ΧΑΛΚΙΑ
(μέλος).
― Η Συντακτική Επιτροπή της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης αποτελείται από
τους: Σωκράτη Κονιόρδο (διευθυντής), Χρύσα Ζάχου, Νίκο Φωτόπουλο και Μανώλη
Αλεξάκη (βιβλιοκρισίες).
― Η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο «ΕΠΙΚΕΝΤΡO», με
υπεύθυνο τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο, http://www.epikentro.gr.
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