
ΕΡΚΥΝΑ 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών-Επιστημονικών Θεμάτων 
 
Η  Έρκυνα  είναι επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό της  ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.  με ανοικτή 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική κοινότητα και έχει ως σκοπό τη δημοσίευση πρωτότυπων 
άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή παρουσιαστεί σε 
συνέδρια και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή 
συνέδριο.   
Το περιοδικό εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη με 
ειδική θεματολογία-αφιερώματα.  
 
Τα θεματικά πεδία του περιοδικού διακρίνονται στους τομείς: 

1. Παιδαγωγικής και Γενικής Διδακτικής 
2. Θεολογίας 
3. Φιλολογίας-Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας 
4. Θετικών Επιστημών 
5. Ξένων Γλωσσών 
6. Οικονομικών, Κοινωνικών-Πολιτικών-Νομικών Επιστημών, Οικιακής Οικονομίας 
7. Μηχανικών, Τεχνολογίας, Γεωπονίας, Καλλιτεχνικών (Εικαστικών, Μουσικών, 

Εφαρμοσμένων Τεχνών) 
8. Φυσικής Αγωγής, Επιστημών Υγείας 
9. Πληροφορικής, χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

διαδικτυακής μάθησης 
10. Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
11. Διοίκησης της Εκπαίδευσης 
12. Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα (καινοτόμες δράσεις, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ειδική 

Αγωγή  κ.ά.) 
 
Α.  Διαχείριση περιοδικού 
Στην έκδοση του περιοδικού συμβάλλουν τρεις (3) κατηγορίες επιτροπών που 

στελεχώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΑΠΕΔΕ. 
1. Η  Εκτελεστική Γραμματεία. 
2. Οι Συντακτικές  Επιτροπές των Τομέων. 

3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές των Τομέων που στελεχώνονται με εισήγηση της 
αντίστοιχης Συντακτικής  Επιτροπής. 

 
Α1.   Καθήκοντα της Εκτελεστικής Γραμματείας 

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.  

2. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη συντακτική και θεματική δομή του 
Περιοδικού. 

3. Εκδίδει τις οδηγίες υποβολής άρθρων. 
4. Δέχεται και αποστέλλει στα μέλη της Συντακτικής  Επιτροπής Τομέα τα προς κρίση 

 άρθρα που παραλαμβάνει. 
5. Φροντίζει για τη χρήση λογισμικού που να ελέγχει την περίπτωση λογοκλοπής. 

6. Παραλαμβάνει από τις Συντακτικές Επιτροπές των Τομέων τα άρθρα προς 

δημοσίευση. 
7. Συντονίζει τις δράσεις των επιμέρους Συντακτικών Επιτροπών των Τομέων. 



8. Επιβλέπει την ποιότητα εμφάνισης του Περιοδικού. 

9. Μεριμνά για την ηλεκτρονική αναβάθμιση του Περιοδικού. 
10. Εισηγείται στο Δ.Σ. αλλαγές στη δομή, στη μορφή, στην εμφάνιση και στην 

περιοδικότητα έκδοσης. 
11. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διάδοσης του Περιοδικού. 

12. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας του περιοδικού με έγκυρα διεθνή 
περιοδικά. 

13. Φροντίζει για την έκδοση ISSN των τευχών του περιοδικού. 

14. Εκδίδει το Περιοδικό. 
 

Α2.  Οι Συντακτικές Επιτροπές του περιοδικού είναι 12, αντίστοιχες με τους τομείς των 
θεματικών πεδίων. 

Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εγγεγραμμένα τακτικά μέλη της ΠΑΠΕΔΕ, 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους  και εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά 
προσόντα.  

Καθήκοντα τους είναι να: 
1. Καθορίζουν τα επιμέρους θεματικά πεδία του τομέα ευθύνης τους. 

2. Ορίζουν αρχικά και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνουν τον 
κατάλογο των μελών της επιστημονικής επιτροπής του τομέα τους. 

3. Παραλαμβάνουν τα πρωτότυπα άρθρα από την Εκτελεστική Γραμματεία και τα 

προωθούν προς κρίση σε τουλάχιστον δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής του 
Τομέα τους που καλύπτουν το αντίστοιχο επιμέρους θεματικό πεδίο ή σε περίπτωση 

που η θεματολογία του άρθρου καλύπτει περισσότερα του ενός γνωστικά πεδία τότε 
προωθείται και στους αντίστοιχους τομείς για κοινή κρίση. 

4. Εξασφαλίζουν  την τήρηση των κανόνων ανωνυμίας μεταξύ συγγραφέων και κριτών. 
5. Φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, των 

διορθωμένων άρθρων, μεταξύ των κριτών και των συγγραφέων. 

6. Επιβλέπουν για την τήρηση από τους συγγραφείς των παρατηρήσεων ή διορθώσεων 
από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. 

7. Παραδίδουν στην Εκτελεστική Γραμματεία τα τελικά άρθρα προς δημοσίευση.  
 

Α3.  Οι Επιστημονικές Επιτροπές Τομέων του Περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ αποτελούνται από μέλη 

ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, Σχολικούς  
Συμβούλους  και εκπαιδευτικούς  με διδακτορικό  που καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία 

του Τομέα. 

Καθήκοντα των μελών τους είναι να: 

1. κρίνουν τα προς δημοσίευση άρθρα. 
2. προτείνουν παρατηρήσεις και διορθώσεις. 
3. εξασφαλίζουν την ποιότητα του Περιοδικού. 

 
Οι σχολικοί σύμβουλοι  μέλη της εταιρείας και οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα 

(διδακτορικό απαραίτητο) που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες 

επιστημονικές επιτροπές, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω αρχείο και αφού 
το αποθηκεύσουν με το όνομά τους, να το στείλουν στη διεύθυνση 4papede@gmail.com 

Δήλωση συμμετοχής στις επιστημονικές επιτροπές 

mailto:4papede@gmail.com
http://papede.files.wordpress.com/2013/05/ceb4ceaecebbcf89cf83ceb7-cf83cf85cebccebcceb5cf84cebfcf87ceaecf82-cf83cf84ceb9cf82-ceb5cf80ceb9cf83cf84ceb7cebccebfcebdceb9cebacead4.doc


 
Σημείωση: Για ό,τι δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτό, αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. 


