ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
Τα κείμενα που υποβάλλονται προς δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να μην έχουν
υποβληθεί ή δημοσιευθεί σε άλλη ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση ή πρακτικά συνεδρίου.
Η έκταση των κειμένων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 -5.000 λέξεις. Θα πρέπει να συνοδεύοναι από
βιβλιογραφικές παραπομπές (επιπλέον των 3.000 -5.000 λέξεων του κειμένου). Οι εικόνες πρέπει να
κατατίθενται και χωριστά σε αρχείο μορφής JPEG. Εάν υπάρχουν φωτογραφίες ατόμων, θα πρέπει να
μη διακρίνονται τα πρόσωπά τους ή να συνοδεύονται από γραπτή άδεια χρησιμοποίησης των
φωτογραφιών τους ως έχουν.
Τα κείμενα προς δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να αποστέλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο, 2) το/α ονοματεπώνυμο/α του/της/των
συγγραφέα/ων. Κάθε ονοματεπώνυμο συνοδεύεται από την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση
του/της συγγραφέα, εφόσον αυτός/ή το επιθυμεί. Προσθετικά οι ερευνητικές μελέτες ή άρθρα πρέπει
να συνοδεύονται από μία περίληψη (80-100 λέξεων) στην αγγλική γλώσσα και 5-10 λέξεις ευρετηρίου.
Με την υποβολή ενός κειμένου προς δημοσίευση παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα της
δημοσίευσης στο συντάκτη και εκδότη (Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης). Τα πνευματικά δικαιώματα
των κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατηρούνται για το/η συγγραφέα. Η δημοσίευση ενός
κειμένου δεν υποδηλώνει την αποδοχή των απόψεων του/της συγγραφέα από τη Συντακτική Επιτροπή.
Τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό δημοσιεύονται μετά από κρίση. Η Συντακτική Επιτροπή
αποστέλλει τα άρθρα, ανώνυμα, σε δύο τουλάχιστον μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Η
Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και από
στελέχη καταξιωμένων ερευνητικών οργανισμών με διδακτορικό τίτλο.
Κάθε άρθρο κρίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:






Συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού
Αν ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ερευνητικής μεθοδολογίας και γνώσης
Ολοκληρωμένο, κατανοητό και σωστά δομημένο κείμενο
Ικανοποιητική θεώρηση βιβλιογραφίας και αναφορών
Μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού λέξεων γραφής του άρθρου

Τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή του συγγραφέα στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται
τα ακόλουθα:





Διαβεβαίωση ότι το άρθρο ή η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ολόκληρο ή μέρος αυτού σε σε
άλλη ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση ή πρακτικά συνεδρίου.
Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε απ’ όλους τους
συγγραφείς.
Δήλωση ότι όλοι οι συγγραφείς αποδέχονται την αποκλειστική δημοσιεύση του άρθρου από
την Επιθεώρηση της ΕΕΑ.
Το όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγγραφέα
που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Κατά την αποστολή των άρθρων πρέπει επίσης να δηλώνεται: α) εάν έχει υπάρξει οικονομική στήριξη
και να αναφέρεται ποια είναι αυτή, β) ότι δεν υπαρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά με το
υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευση και γ) αν το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα, ότι οι
συμμετέχοντες της έρευνας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα αφού
προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.

