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Οδηγίες συγγραφής HREL 

Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες με το ελληνικό περιοδικό (ΕΕΕυρΔ – βλ. παρακάτω), με 

τη διαφορά οτι στο ξενόγλωσσο: 

α) ο τίτλος του άρθρου μπαίνει σε πλήρη στοίχιση και  
  
β) τα κεφάλαια εντός των άρθρων (οι υποκατηγορίες των κεφαλαίων, για την 
ακρίβεια) έχουν την ακόλουθη γραμματοσειρά: 
    1) Κεφαλαία (11΄) 
    2) Απλά πεζά (11’) 
    3) Απλά πλάγια (11’) 
    4) Απλά πεζά  (μικρότερη γραμματοσειρά 10') 
    5) Απλά πλάγια (μικρότερη γραμματοσειρά 10') 

 

Οδηγίες συγγραφής ΕΕΕυρΔ 

Γενικές οδηγίες (ισχύουν για όλες τις ενότητες/στήλες) 

Γραμματοσειρά: σε όλα, πλην υποσημειώσεων (π.χ. τίτλο, συγγραφέα, υπότιτλο, 

λέξεις-κλειδιά, κείμενο): 12άρια 

Γραμματοσειρά στις υποσημειώσεις: 10άρια 

Παραπομπές: ο αριθμός της παραπομπής να μπαίνει πριν από την τελεία ή το κόμμα 

(π.χ. Οδηγία 30/20031.) 

Παράγραφοι: αλλάζουν με enter (χωρίς να μπαίνουν πιο μέσα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν 

αφήνουμε κενή σειρά μεταξύ παραγράφων 

Άρθρα: Δεν μπαίνει κόμμα μεταξύ άρθρου και υποδιαιρέσεών του: άρθρο 8 παρ. 2 

εδάφ. α΄ 

Ημερομηνίες: χωρίζονται με τελείες, μπαίνει 0 πριν από μονοψήφιο αριθμό του μήνα 

(π.χ. 13.04.2002) 

Εάν παρατίθεται αυτούσιο ένα κείμενο: μπαίνει με πλάγια και μέσα σε εισαγωγικά  

Συντομογραφίες λέξεων:  

• κράτος μέλος: χωρίς παύλα ή κεφαλαία 

• άρθρο/α: ολογράφως 

• παράγραφος: παρ. 
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• εδάφιο: εδάφ. 

• Οδηγία, Κανονισμός, Απόφαση, Σύσταση: ολογράφως και με κεφαλαία το 

πρώτο γράμμα 

• σελίδα: σ. 

• νόμος: Ν. 

• σκέψη: σκ. 

• Συνθήκη ΕΚ: ΣυνθΕΚ 

• Επιστημονική Συνεργάτις: Επιστ. Συνεργάτις  

Υποσημειώσεις: 

- ονόματα συγγραφέων: με μικρά κεφαλαία (από μορφή/γραμματοσειρά), 

πρώτα το αρχικό του μικρού ονόματος με τελεία και μετά το επίθετο (π.χ. 

I. HARDEN – F. WHITE – K. DONNELLY, The Court of Auditors and 

Financial Control and Accountability in the  European Community, 

European Public Law, 1995, σ. 599) 

- ονόματα δικαστικών αποφάσεων: με πλάγια  

- όλο το κείμενο της υποσημείωσης: κανονικά γράμματα, πλην ονομάτων 

δικαστικών αποφάσεων (πλάγια) 

- παραπομπή σε αποφάσεις ΔΕΚ/ΠΕΚ:  

o δημοσιευμένες: ΔΕΚ C-6/90 & C-9/90, Francovich και Bonifaci, 

Συλλ. 1991, σ. Ι-5357, σκ. 22. 

o αδημοσίευτες: ΔΕΚ C-64/05 Ρ, Σουηδία / Επιτροπή και λοιποί, 

18.12.2007, αδημ. 

- παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: ΕΕ 2006 L ή C 34/12 

 

Άρθρα 

 (Η χρονολογία σε παρένθεση για την ηλεκτρονική έκδοση) 

Γραμματοσειρά σε τίτλο, συγγραφέα, υπότιτλο, λέξεις-κλειδιά, κείμενο: 11άρια 

Γραμματοσειρά στις υποσημειώσεις: 9άρια 
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Τίτλος: κεφαλαία, bold, κεντρική στοίχιση 

Συγγραφέας: όνομα-επίθετο με κεφαλαία, κεντρική στοίχιση, η ιδιότητα με 

αστερίσκο σε υποσημείωση, η υποσημείωση με πλάγια 

Υπότιτλος (μεγαλύτερη φράση περίληψης): με πλάγια, πλήρης στοίχιση 

Λέξεις-κλειδιά: χωρίζονται με μεγάλες παύλες, πλήρης στοίχιση 

Κείμενο άρθρου: πλήρης στοίχιση 

 

(π.χ.  

(11.2.2008) 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ: 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ* 

 

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές έρχονται 
συχνά αντιμέτωπες με σημαντικά ερμηνευτικά προβλήματα. Στην πραγματικότητα. 
πολλά από αυτά αφορούν την εφαρμογή κανόνων με κοινοτικού δικαίου προέλευση. 
Δεδομένου αυτού, θα τους ήταν αναμφίβολα χρήσιμο να τους αναγνωριστεί το 
δικαίωμα πρόσβασης στον μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής προκειμένου να 
επεκταθεί και σε αυτές η ερμηνευτική βοήθεια που αυτός παρέχει στα εθνικά 
δικαστήρια. Με αναφορά λοιπόν στη σχετική κοινοτική νομολογία, η παρούσα μελέτη 
αποσκοπεί να ερευνήσει το κατά πόσο οι ελληνικές ανεξάρτητες αρχές πληρούν τα 
κριτήρια του παραδεκτού για την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων. Καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι επί του παρόντος το δικαίωμα προδικαστικής παραπομπής φαίνεται να 
αποκλείεται για τις νομοθετικά προβλεπόμενες ανεξάρτητες αρχές της χώρας μας, για 
τις οποίες υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
τους και τις εγγυήσεις με τις οποίες περιβάλλονται τα μέλη τους. Επισημαίνει 
ταυτόχρονα ότι κάποιο ζήτημα ενδέχεται να ανακύψει και ως προς τις συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ελληνικές ανεξάρτητες αρχές, λόγω της μονιστικής τους διάρθρωσης 
και της οργανικής σχέσης που διατηρούν με τη γραμματεία του. 
Προδικαστική παραπομπή – ανεξάρτητες διοικητικές αρχές – δικαστικό όργανο – 
οργανική ανεξαρτησία – λειτουργική ανεξαρτησία – ουδετερότητα  
 

[KEIMENO] 
 

*Δικηγόρος ΔΝ, Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας, Εντεταλμένος Διδασκαλίας Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας       
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