
ΚΑΝΟΝΕΣ EDITING 

 

-- 

 

 

Α. Πίνακας βιβλιογραφίας 

 

Πριν από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις στο οικείο κεφάλαιο ή –εάν κρίνεται 

αναγκαίο– κάτω από το ερμηνευόμενο άρθρο, παρατίθεται πίνακας βιβλιογραφίας 

που περιλαμβάνει: μονογραφίες, μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχόλια (όχι εγχειρίδια ή 

ερμηνευτικά έργα, γιατί αυτά παρατίθενται στην αρχή του τόμου). Τα ονόματα των 

συγγραφέων γράφονται με πλάγια γράμματα (italics).  

 

 

Β. Μορφή κειμένου 

 

- Η διάρθρωση του κειμένου πρέπει να ακολουθεί την εξής δομή: 

 

Α.  

 Ι. 

 ΙΙ.  

 ΙΙΙ. 

  1.  

  2. 

  3. 

   α. 

   β. 

   γ. 

 IV.  

B. 

 I. 

 II. 

 III. 

  1. 

  2. 

  3. 

Γ. 

 Ι. 

 ΙΙ. 

  1. 

  2. 

 

- Είναι απαραίτητο κάθε ενότητα/υποενότητα να συνοδεύεται από έναν τίτλο/υπότιτλο 

σε έντονη-όρθια γραφή, αν προηγείται Α, Β, Γ κ.λπ. ή λατινικός αριθμός (Ι, ΙΙ κ.λπ.) ή 

αραβικός αριθμός (1, 2 κ.λπ.), και σε κανονική-πλάγια γραφή αν προηγείται α., β., γ. 

 

- Το κείμενο πρέπει να είναι πλαγιαριθμημένο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε 

παράγραφος θα αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε έναν πλάγιο αριθμό, αφού το κρίσιμο 

στοιχείο είναι η ενότητα του νοήματος, που μπορεί να συνέχει δύο ή περισσότερες 



παραγράφους (οι οποίες εμφανίζονται με ενιαίο πλάγιο αριθμό). Κάθε άρθρο του ΑΚ 

θα έχει δική του πλαγιαρίθμηση. 

 

 

Γ. Περιεχόμενο συμβολών – Έκταση συμβολών 

 

Οι συμβολές πρέπει να είναι λιτές και να επικεντρώνονται στην ουσία της 

νομοθετικής ρύθμισης με χρήση της βασικής ελληνικής βιβλιογραφίας και 

νομολογίας. Ιδίως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός του έργου, που είναι η 

υποβοήθηση του έλληνα νομικού στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ΑΚ.  

 

 

Δ. Παραπομπές  

 

Οι παραπομπές δεν γίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας με τη χρήση εκθέτη αλλά 

μέσα σε παρένθεση που ανοίγει και κλείνει στο κυρίως κείμενο.  

 

 

Ι. Παραπομπή στη θεωρία  

 

 

α) Παραπομπή σε ένα συγγραφέα ή σε περισσότερους συγγραφείς 

 

- Η παραπομπή στον συγγραφέα ή σε περισσότερους συγγραφείς γίνεται με πλάγια 

πεζοκεφαλαία γράμματα (κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, πεζά τα υπόλοιπα). Σε 

περιπτώσεις συνωνυμίας που ενέχουν κίνδυνο σύγχυσης, η αναγραφή του επιθέτου 

συνοδεύεται και από το αρχικό του μικρού ονόματος του συγγραφέα (ή σε 

περισσότερα αρχικά του, μέχρις ότου η επιθυμητή διάκριση καταστεί δυνατή): 

 

Γεωργιάδης Απ., Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, § 30 αρ. 6. 

Γεωργιάδης Αστ., Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος Ι ή ΙΙ…  

 

- Σε περιπτώσεις συνεργασίας περισσότερων συγγραφέων σε κοινό έργο, τα επίθετά 

τους χωρίζονται με κάθετο (/), χωρίς εκατέρωθεν διαστήματα:  

 

Ροϊλός/Κουμάντος, Οικογενειακό Δίκαιο. Ερμ. κατ’ άρθρο…  

Σταθόπουλος/Χιωτέλης/Αυγουστιανάκης, Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο Ι, σ. 30.  

 

- Σε περίπτωση διπλού επιθέτου του συγγραφέα, το πρώτο από το δεύτερο συνθετικό 

χωρίζονται με ενωτικό (-), χωρίς εκατέρωθεν διαστήματα: 

 

Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, … 

Γέσιου-Φαλτσή, … 

Μιχαηλίδης-Νουάρος, … 

 

- Η παραπομπή στον συγγραφέα μπορεί να γίνεται  

 

είτε στην ονομαστική:  

 

Γεωργιάδης,  



Σταθόπουλος,  

 

είτε στην αιτιατική, εφόσον προταχθεί η συντομογραφία Βλ. (Βλέπε) ή Πρβλ. 

(Παράβαλε):  

 

Βλ. ή Πρβλ. Γεωργιάδη 

Βλ. ή Πρβλ. Σταθόπουλο 

 

- Η παραπομπή στον συγγραφέα ή στους συγγραφείς ακολουθείται αμέσως (χωρίς 

διάστημα) από κόμμα. Μετά το κόμμα αυτό αφήνεται διάστημα ώστε να αναγραφεί ο 

τίτλος του έργου ή του άρθρου με όρθιους χαρακτήρες (βλ. αμέσως πιο κάτω). Ο ένας 

συγγραφέας από τον άλλο, όπως και οι δικαστικές αποφάσεις, χωρίζονται με άνω 

τελεία.  

 

 

β) Παραπομπή σε έργα  

 

Η παραπομπή αυτή δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τη χρονολογία έκδοσης και τον 

εκδοτικό οίκο. Τα στοιχεία αυτά αρκεί ότι είναι εμφανή στον πίνακα βιβλιογραφίας.  

 

 β.1. Παραπομπή σε αυτοτελές έργο 

 

Η παραπομπή γίνεται με πλήρη παράθεση του τίτλου του έργου.  

 

Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό μέρος, 

 

Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και σύντμηση του τίτλου. 

  

Απ. Γεωργιάδης, Γενικό Ενοχικό, 

 

- Αν το έργο περιλαμβάνει πλαγιάριθμους, η παραπομπή γίνεται σε αυτούς (μόνο: όχι 

και στη σελίδα), εντοπίζοντας βέβαια και την ενότητα μέσα στην οποία είναι 

εντεταγμένοι· ο χωρισμός ανάμεσα στον τίτλο και στην κατ’ ιδίαν υποδιαίρεση με τον 

πλαγιάριθμο γίνεται με κόμματα (αφήνοντας διάστημα μόνο προς τα δεξιά):   

 

Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό μέρος, § 24 αρ. 3. 

 

- Αν το έργο δεν περιλαμβάνει πλαγιάριθμους, η παραπομπή γίνεται στον αριθμό της 

σελίδας, εφόσον προταχθεί η συντομογραφία σ. (και όχι σελ.)· ο χωρισμός ανάμεσα 

στον τίτλο και στη σελίδα γίνεται με κόμμα (αφήνοντας διάστημα μόνο προς τα 

δεξιά): 

 

Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό δίκαιο, σ. … 

Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, σ. … 

 

- Αν το έργο έχει κυκλοφορήσει σε περισσότερες από μία εκδόσεις, στο τέλος του 

τίτλου τοποθετείται, ως εκθέτης, ο αριθμός που αντιστοιχεί στην έκδοση στην οποία 

γίνεται η παραπομπή: 

 

Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο3, ... 



 

 

 β.2. Παραπομπή σε συλλογικό έργο 

 

• ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου 

 

Οι συγγραφείς που έχουν επεξεργασθεί τα άρθρα του ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου 

αναγράφονται στον γενικό πίνακα βιβλιογραφίας στην αρχή του τόμου. Η παραπομπή 

στις συμβολές γίνεται μόνο με το όνομά τους:   

 

Δωρής, άρθρ. 236 αρ. 3 (και όχι Δωρής, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 236 αρ. 

3) 

Καράσης, άρθρ. 178 αρ. 1 (και όχι Καράσης, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 

άρθρ. 178 αρ. 1) 

 

Αν η παραπομπή γίνεται στη δεύτερη έκδοση του έργου, τότε το όνομα του 

συγγραφέα συνοδεύεται από τον εκθέτη (2): 

 

Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου2, Εισαγ. 1505-1541 αρ. 1 

Παντελίδου2, άρθρ. 1669 αρ. 1 

 

• ΕρμΑΚ 

 

Μιχαηλίδης-Νουάρος, ΕρμΑΚ, Γεν. Εισαγ. ΟικογΔ αρ. 5 

Σκορίνη, ΕρμΑΚ 1343 αρ. 5  

 

• Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ  

 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Νίκας), ΚΠολΔ Ι, άρθρ. 23 αρ. … 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Κράνης), ΚΠολΔ ΙΙ, Εισαγ. άρθρ. 682-738 αρ. … 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Ποδηματά), ΚΠολΔ (συμπλ.), άρθρ. 603 αρ. … 

 

• Σταθόπουλος, σε Σταθόπουλου/Χιωτέλη/Αυγουστιανάκη, Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο 

Ι, σ. …  

 

• Ενδοπαραπομπή στο Kommentar 

Αυτή θα γίνεται στο όνομα του συγγραφέα που επεξεργάζεται το παραπεμπόμενο 

άρθρο και θα περιλαμβάνει ενδεχομένως (αν είναι πιο συγκεκριμένη) και τον οικείο 

πλάγιο αριθμό.  

 

Βλ. παρακ. ή παραπ. Γεωργιάδη, άρθρ. 236 αρ. 1. 

 

 

γ) Παραπομπή σε άρθρα 

 

Παραπέμπονται, κατά σειρά, το όνομα του συγγραφέα (με πλάγια γράμματα), ο τίτλος 

της μελέτης (χωρίς εισαγωγικά), το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεται, σε 

συντομογραφία (βλ. τον σχετικό πίνακα) μαζί με τη χρονολογία έκδοσης (μόνο: όχι 

και το γράμμα του τόμου που αντιστοιχεί στη χρονολογία αυτή) και, τέλος, η σελίδα. 

 



Κουσούλης, Περί της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης, ΧρΙΔ 2007, 481 

Μάνεσης, Η πραγμάτωση της συνταγματικής προστασίας της ανήλικης νεότητας στο 

ισχύον δίκαιο, σε Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος, Θέματα γονικής μέριμνας, σ. 

… 

Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, Η ευρωπαϊκή σύμβαση για την άσκηση των 

δικαιωμάτων του παιδιού – Ν. 2502/1997, σε Σύμμεικτα Κουμάντου, σ. … 

 

Προσοχή: Η παραπομπή στη σελίδα του περιοδικού γίνεται χωρίς την παράθεση της 

συντομογραφίας σ. Ωστόσο, η παράθεση της συντομογραφίας αυτής χρειάζεται 

προκειμένου για παραπομπή σε τόμο της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος ή σε 

τιμητικό τόμο. 

 

 

II. Παραπομπή σε δικαστικές αποφάσεις 

 

Παραπέμπονται κατά σειρά το όνομα του δικαστηρίου σε σύντμηση (ΑΠ· ΕφΑθ ή 

ΕφΘεσ…· ΠΠρΑθ ή ΠΠρΘεσ…), ο αριθμός της απόφασης και ο χρόνος έκδοσής της 

χωρισμένα με κάθετο χωρίς εκατέρωθεν διαστήματα (1157/2003), το περιοδικό στο 

οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση (ΧρΙΔ, ΕλλΔνη, Αρμ, ΕΕΝ…) και ο χρόνος 

έκδοσής του (2004) και, τέλος, ακολουθεί η συγκεκριμένη σελίδα δημοσίευσης: 

  

ΑΠ 1157/2003 ΧρΙΔ 2004, 47 

 

Προσοχή: Κόμμα τίθεται μόνο για τον διαχωρισμό της χρονολογίας έκδοσης του 

περιοδικού και της σελίδας του περιοδικού –πουθενά αλλού.  

    

 

III. Χωρισμός μεταξύ των παραπομπών  

 

Οι παραπομπές χωρίζονται μεταξύ τους με άνω τελεία (·) [και αυτό σημαίνει ακριβώς 

με το σύμβολο greek ano teleia του word, που υπάρχει στα symbols της εφαρμογής 

και μπορεί εύκολα να αντιστοιχισθεί σε έναν συνδυασμό πλήκτρων (shortcut key)].  

  

Γεωργιάδης Απ., Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, § 30 αρ. 6· Σταθόπουλος, Γενικό 

ενοχικό δίκαιο, § ... 

 

 

Ε. Συντομογραφίες  

 

ΑΕ = Ανώνυμη Εταιρία  

ΑΙΔ = Αρχείον ιδιωτικού Δικαίου (περιοδικό)  

ΑΚ = Αστικός Κώδικας  

ΑΚ/1945 = Αστικός Κώδικας του 1945 

Α.Ν. = αναγκαστικός νόμος 

ΑΠ = Άρειος Πάγος 

αρ. = αριθμός 

άρθρ. = άρθρο ή άρθρα 

Αρμ = Αρμενόπουλος (περιοδικό)  

ΑρχΝ = Αρχείον Νομολογίας (περιοδικό)  

αυστρΑΚ = αυστριακός Αστικός Κώδικας  



ΑχΝ = Αχαϊκή Νομολογία  (περιοδικό) 

β.δ. = βασιλικό διάταγμα 

βλ. = βλέπε 

γαλλΑΚ = γαλλικός Αστικός Κώδικας  

γερμΑΚ = γερμανικός Αστικός Κώδικας 

γνμδ. = γνωμοδότηση 

ΓΣ = Γενική Συνέλευση 

Δ = Δίκη (περιοδικό) 

ΔΔνη = Διοικητική Δικαιοσύνη (περιοδικό) 

ΔΔικ = Διοικητική Δίκη (περιοδικό) 

ΔΕΚ = Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΔΕΝ = Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (περιοδικό) 

Δ/κή = Δικαστική (περιοδικό) 

ΔΚΚ = Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 

ΔκΠ = Δίκαιο και Πολιτική (περιοδικό) 

Δνη = Δικαιοσύνη (περιοδικό)  

ΔΣΑΠΔ = Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

ΔΣΕ = Διεθνής Σύμβαση εργασίας 

ΔΣΟΚΜΔ = Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

 Δικαιώματα  

ΔΦΝ = Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (περιοδικό) 

εδ. = εδάφιο 

ΕΔΑΔ = Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

ΕΔΔΔ = Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου  (περιοδικό) 

ΕΔΚΑ = Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (περιοδικό) 

ΕΔΠ = Επιθεώρηση Δικαίου Πολυκατοικίας (περιοδικό) 

ΕΕΑΔ = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

ΕΕΑΝ = Εφημερίς Ελληνικής και Αλλοδαπής Νομολογίας (περιοδικό) 

ΕΕμπΔ = Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου  (περιοδικό) 

ΕΕΝ = Εφημερίς Ελλήνων Νομικών (περιοδικό) 

ΕΕργΔ = Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου (περιοδικό) 

Εισ  = Εισαγγελέας ή Εισηγητής 

ΕισΝΑΚ = Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα 

ΕισΝγερμΑΚ = Εισαγωγικός Νόμος του γερμανικού Αστικού Κώδικα 

ΕισΝΚΠολΔ = Εισαγωγικός Νόμος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Εισαγ. = Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ειρ = Ειρηνοδικείο 

ΕΚΧ = Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 

έκδ. = έκδοση 

ελβΑΚ = ελβετικός Αστικός Κώδικας 

ΕΛΚΕΠΑ = Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 

ΕλλΔνη = Ελληνική Δικαιοσύνη (περιοδικό) 

ΕΠΕ = Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

ΕΛΤΑ = Ελληνικά Ταχυδρομεία 

ΕμπΝ = Εμπορικός Νόμος 

ΕΟΚ = Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

επ. = επόμενα 

ΕΠΒΙ = Επιθεώρηση Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

 (περιοδικό) 

επιχ. = επιχείρημα 



ΕΣυγκΔ = Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου (περιοδικό) 

ΕρμΑΚ = Ερμηνεία Αστικού Κώδικα 

ΕρμΚΠολΔ = Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

ΕΣ = Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

ΕΣΑΔΠ = Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των  

 Παιδιών 

ΕΣ για τέκνα = Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων 

χωρίς γάμο που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους 

ΕΣ για υιοθεσία = Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία ανηλίκων 

ΕΣΔΑ = Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Εφ = Εφετείο 

Θέμ = Θέμις (περιοδικό) 

ιόνΚ = Ιόνιος Αστικός Κώδιξ 

ιταλΑΚ = ιταλικός Αστικός Κώδικας 

ΚΕΔΕ = Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

ΚΕΙ = Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας 

ΚΙΝΔ = Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 

ΚΟΚ = Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

ΚΠοινΔ = Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

ΚΠολΔ = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

ΚρητΚ = Κρητικός Αστικός Κώδιξ 

ΚριτΕ = Κριτική Επιθεώρηση (περιοδικό) 

ΜΠρ = Μονομελές Πρωτοδικείο 

ν. = νόμος 

ν.δ. = νομοθετικό διάταγμα 

ΝΔίκ = Νέον Δίκαιον (περιοδικό) 

ΝΕΔΕ = Νόμος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

ΝοΒ = Νομικό Βήμα (περιοδικό) 

ΝΠανδ = Νέοι Πανδέκτες (περιοδικό) 

ΝΠΔΔ = Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ = Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΣΚ = Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ό.π. = όπου παραπάνω 

Ολ = Ολομέλεια (Αρείου Πάγου ή Συμβουλίου Επικρατείας) 

παρακ. = παρακάτω 

παραπ. = παραπάνω 

π.δ. = προεδρικό διάταγμα 

ΠειρΝομ = Πειραϊκή Νομολογία (περιοδικό) 

περ. = περίπτωση 

ΠΚ ή ΠοινΚ = Ποινικός Κώδικας 

ΠοινΔνη = Ποινική Δικαιοσύνη (περιοδικό) 

ΠοινΧρ = Ποινικά Χρονικά (περιοδικό) 

Πρ = Πρωτοδικείο 

πρβλ. = παράβαλε 

ΠΠρ = Πολυμελές Πρωτοδικείο 

ΠρΠρ = Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Πρσχ = Προσχέδιο  

RHDI = Revue Hellénique de Droit International (περιοδικό) 

σ. = σελίδα 

σαμΑΚ = σαμιακός Αστικός Κώδιξ 



σημ. = σημείωση 

ΣτΕ = Συμβούλιο της Επικρατείας 

ΣυμβΠλ = Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 

Σ = Σύνταγμα 

Σχ = Σχέδιο  

τιμ. τόμ. = τιμητικός τόμος 

τόμ. = τόμος 

ΤοΣ = Το Σύνταγμα (περιοδικό) 

Υπερ. = Υπεράσπιση (περιοδικό) 

ΦΔ = Φορολογική Δικαιοσύνη (περιοδικό) 

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ΧρΙΔ = Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (περιοδικό) 

 

 

ΣΤ. Σύμβολα 

 

§ = παράγραφος 

 

 

Σημείωση:  

Τα σχόλια δικαστικών  αποφάσεων πρέπει να μπουν σε παρενθέσεις και όχι σε 

υποσημειώσεις. 

 

Παράδειγμα 

O συναλλαγείς με τον κακόπιστο πληρεξούσιο τρίτος μπορεί να ευθύνεται κατά το 

άρθρο 919 ΑΚ (βλ. ΑΠ 1609/1999 ΕλλΔνη 41(2000) 434· ΑΠ 1228/1997 ΝοΒ 

36(1998) 1442, με σημ. Ι.Ι.Σ.·  ΕφΑθ 1099/1996 ΝοΒ 45(1997) 459·  ΕφΠειρ 

1324/1996 ΕλλΔνη 39(1988) 195).   

 


