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Πρόσκληση για υποβολή άρθρων 

 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) αποφάσισε την επανέκδοση του περιοδι-

κού Signum (Β΄περίοδος έκδοσης) από τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επι-

στημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ), το οποίο εξέδιδε η έδρα Φιλοσοφίας του Καθηγητή Δ. 

Νιάνια, κατά τις δεκαετίες 1970-80, με την ιδιαίτερη φροντίδα του Δρ Η. Νικολούδη  

Το περιοδικό Signum (Β΄περίοδος) θα εκδίδεται από τον ΑΚΕΔ, της Σχολής Ε-

φαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), του ΕΜΠ με την 

έγκριση της Πρυτανείας του Ιδρύματος. 

Αντλεί τα θέματά του από τα πεδία όλων των επιστημονικών αντικειμένων 

που θεραπεύονται στον Τομέα ΑΚΕΔ (Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ιστορία της Επι-

στήμης και της Τεχνολογίας, Ιστορία του Πολιτισμού, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη 

Οικονομία, Δίκαιο, Φιλοσοφία της Επιστήμης κ.ά.)  

Απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, συγγραφείς, και φοιτητές των παρα-

πάνω περιοχών (ιδιαιτέρως σε διδάσκοντες της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας, 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, των Οικονομικών, της 

Ιστορίας των Οικονομικών Θεωριών, της Ιστορίας των Ιδεών και του Πολιτισμού) με 

στόχο την εμβάθυνση σε προβλήματα ή σε ζητήματα της Επιστήμης, της Τεχνολογί-

ας, της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και του Πολιτισμού. Το περιοδικό (Journal) θα 

εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Σημειωτέον ότι ο όρος τεχνολογία περιλαμβάνει και 

τις άυλες τεχνολογίες στη γενικότερη μορφή τους.  
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Επίσης το περιοδικό SIGNUM ενδιαφέρεται να δημοσιεύει έγκυρες μελέτες, 

οι οποίες αφορούν σε όλες τις μορφές της τεχνικής, τεχνολογικής και επιστημονικής  

ιστορίας της χώρας. 

Η γλώσσα του περιοδικού είναι η ελληνική (με δυνατότητα δημοσίευσης 

άρθρων στην αγγλική γλώσσα μετά από έγκριση της συντακτικής επιτροπής). Επί-

σης, κατά περίπτωση, θα εκτιμάται και η δυνατότητα δημοσίευσης μεταφρασμένων 

άρθρων στα ελληνικά. 

Η ύλη κάθε τεύχους περιλαμβάνει: άρθρα σχετιζόμενα με την παραπάνω 

θεματολογία, κατόπιν έγκρισης δύο κριτών (peer reviewed articles), βιβλιοκρισίες, 

ανακοινώσεις συνεδρίων, δραστηριότητες του Τομέα ΑΚΕΔ, της ΣΕΜΦΕ και του 

ΕΜΠ, καθώς και άλλες ειδήσεις, που αφορούν στην - ή έχουν ενδιαφέρον για την - 

επιστημονική κοινότητα. Τα άρθρα μπορούν να εστιάζουν στα παραπάνω πεδία, 

αλλά και να συνδυάζουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  

Η Συντακτική Ομάδα απευθύνεται σε όλες τις σχετικές ελληνικές επιστημο-

νικές ομάδες καθώς και σε ενδιαφερόμενους ερευνητές για την υποβολή άρθρων, 

φιλοδοξώντας μέσω των σελίδων του να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο επιστημονικού 

διαλόγου.  

 

Τα άρθρα θα πρέπει να κυμαίνονται από 3.000 μέχρι 6.000 λέξεις και θα 

πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες προς τους συγ-

γραφείς (Instructions for authors) μέχρι την 30/6/2009 στις ηλεκτρονικές διευθύν-

σεις ktheolog@central.ntua.gr ή theologou@gmail.com. Για περισσότερες πληρο-

φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κώστα Θεολόγου (τηλ. 

+30 210 7722255, ktheolog@central.ntua.gr). 

  



 

Περιοδικό SIGNUM, τηλ. +30 210 772 2255, Fax. +30210 772 1618, ktheolog@central.ntua.gr 

 
 

3 

Η Διεύθυνση του περιοδικού ασκείται συλλογικά από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα 

ΑΚΕΔ.  

Η Συντακτική Ομάδα αποτελείται αλφαβητικά από τις/τους: 

 

Ασημακόπουλος Μιχάλης  +30 210 772 1615, massim@central.ntua.gr 

Θεολόγου Κώστας, Υπεύθυνος έκδοσης –Συντονιστής   

+30 210 7722255, ktheolog@central.ntua.gr 

Κουτούγκος Άρης, Βοηθός έκδοσης 

 +302107721622, aristoph@central.ntua.gr 

Μιχαηλίδης Παναγιώτης   +30 210 7721624,  pmichael@central.ntua.gr  

Μπαλτάς Αριστείδης    +30 210 7721608,  abaltas@central.ntua.gr  

Ρεντετζή Μαρία     +30 210 7721614,  mrentetz@vt.edu 

Χατζοπούλου Αλίκη   +30 210 7721612,  alikihat@central.ntua.gr 

 

Βιβλιοκρισίες 

Ασημακόπουλος Μιχάλης  +30 210 7721615, massim@central.ntua.gr 

Μιχαηλίδης Παναγιώτης   +30 210 7721624,  pmichael@central.ntua.gr  

Μπαλτάς Αριστείδης    +30 210 7721608,  abaltas@central.ntua.gr  

 

Νέα /Ανακοινώσεις 

Ράπτη Γιούλη    +30210 7721606,  youlirapti@yahoo.com 

 

Επικοινωνία με τη σύνταξη:  

  +30 210 7722255, fax. +30 210 772 1618 

ktheolog@central.ntua.gr, theologou@gmail.com 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

 

All manuscripts should be submitted to: ktheolog@central.ntua.gr or 

theologou@gmail.com  

Articles may be submitted in Greek with an extended abstract in English (350-450 words) 

or, in English with an extended abstract in Greek. Manuscripts are to be submitted in tripli-

cate to the Editor. Retain one copy, as manuscripts will not be returned. Manuscripts must 

be typewritten on 29 x 21 cm white paper, one side only, 1.5 line spacing, with wide mar-

gins. Paginate consecutively starting with the title page. The structure of the paper should 

be indicated by appropriate headings and subheadings. Please adhere to the "Guidelines to 

Reduce Bias in Language" (Publication Manual of the American Psychological Association, 

4th ed. pp. 46-60, 1994).  

Originality: Authors should note that only original articles are accepted for publication. 

Submission of a manuscript clearly implies that neither the article submitted, nor a very simi-

lar version of it has been published, or is being considered for publication elsewhere.  

An abstract of 100 to 150 words is required to introduce each article.  

References should relate only to material cited within the text and be listed in numerical 

order according to their appearance within text. State author’s name, title of referenced 

work, editor’s name, title of book or periodical volume, issue, pages cited, and year of publi-

cation. Do not abbreviate titles. Please do not use ibid, op. cit., loc. cit., etc. Detailed specifi-

cations are available, via e-mail, upon request by the Editor (telephone +30210 7722255, Dr 

Kostas Theologou).  

Footnotes should be placed at the bottom of each page where relevant.  They should be 

numbered consecutively with superior Arabic numbers without parentheses or brackets. 

Footnotes should be brief, with an average length of three lines (30 words approximately). 

Figures should be placed in the main text and appear in numerical order starting with Fig-

ure 1. Line art must be original drawings in black ink proportionate to our page size, and 

suitable for photographing. Indicate top and bottom of figure where confusion may exist. 

Labelling should be 8 point type. Clearly identify all figures. Figures should be drawn on 

separate pages and their placement within the text should be indicated.  

Tables must be cited in numerical order starting with Table 1. Each table must have a de-

scriptive title. Any footnotes to tables are indicated by superior lower case letters. Tables 

should be typed on separate pages and their approximate placement within the text should 

be indicated.  


