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Α. Τν Πεξηνδηθό Hellenic Journal of Nuclear Medicine εθδίδεηαη από ηελ Διιεληθή
Δηαηξεία Ππξεληθήο Ηαηξηθήο ζηε Θεζζαινλίθε θαη δεκνζηεύεη εξγαζίεο κε ζθνπό λα
ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ ζηελ ππξεληθή ηαηξηθή. Τν
πεξηνδηθό κπνξεί λα δεκνζηεύζεη εξγαζίεο ηεο ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη επίζεο
εξγαζίεο πνπ έρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνζηκεηξία, ηελ επηζηήκε ησλ
ππνινγηζηώλ, ηελ θηλεηηθή θαη ηελ επηζήκαλζε θπηηάξσλ θαη γνληδίσλ,
ξαδηναλνζνινγηθέο εμεηάζεηο, ζρεηηθέο ηζηνξηθέο βξαρείεο αλαζθνπήζεηο θαη άιια
ζρεηηθά ζέκαηα. Πξνηηκώληαη ηα πξσηόηππα άξζξα. Τν πεξηνδηθό δύλαηαη λα
δεκνζηεύζεη θαη ζεκαληηθέο πξσηόηππεο εξγαζίεο γεληθνύ ηαηξηθνύ ελδηαθέξνληνο.
Δπίζεο έρεη ζθνπό λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνβάιιεη ηα επηζηεκνληθά θαη ηα ελ γέλεη
δηθαηώκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο.

Β. Γενικοί κανόνερ ςποβολήρ ηων άπθπων-Οδηγίερ Κπίζηρ: α) Γηνξζώζεηο ηεο
Σύληαμεο (in-house) γίλνληαη κηα έσο δύν θνξέο. Αθνινπζνύλ νη θξίζεηο 2-3 θξηηώλ
κε ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία ησλ ζπγγξαθέσλ. Σην Πεξηνδηθό δεκνζηεύνληαη ζηα
ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, άξζξα πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ή πνπ ζα δεκνζηεπηνύλ
αιινύ, ζην ζύλνιό ηνπο ή ελ κέξεη. Οη Κξηηέο παξαθαινύληαη λα ιακβάλνπλ ππόςε
αλ ε εξγαζία είλαη ρξήζηκε θαη επίζεο αλ είλαη δπλαηό λα επαλαιεθζνύλ νη ηερληθέο
ηεο από ηνπο αλαγλώζηεο. Όια ηα ειιεληθά άξζξα ζπλνδεύνληαη από ειιεληθή θαη
αγγιηθή πεξίιεςε. β) Πιήξε άξζξα κε αξηζκό πεξηπηώζεσλ ή κειεηώλ κηθξόηεξν
από 50 κπνξεί γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο λα κε γίλνπλ δεθηά ή λα δεκνζηεπηνύλ ηειηθά
σο πξσηόηππεο ζύληνκεο ζπλεξγαζίεο. γ) Όια ηα άξζξα πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη
πξόζθαηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο μεθηλώληαο από ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνο ηα
πξνεγνύκελα έηε. δ) Οη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ όηη ηα άξζξα ηνπο είλαη δηαζέζηκα
γηα ζρόιηα ή γηα επηθνηλσλία κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ε) Οη ζπγγξαθείο
εθόζνλ ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα ειέγμνπλ ηα άξζξα ηνπο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ
αγγιηθή γιώζζα από έλαλ εηδηθό αγγινκαζή. ζη) Τα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: πξώην όλνκα, κεζαίν όλνκα, επίζεην. Οη
ζπγγξαθείο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο βαζκνύο ηνπο (MD, PhD θιπ). Τν πεξηερόκελν
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όισλ ησλ εξγαζηώλ σο θαη νη παξαπάλσ νδεγίεο είλαη ππό ηελ επζύλε ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπγγξαθέα αιιεινγξαθίαο. Γηνξζώζεηο ιαζώλ ή
αληηθαηαζηάζεηο ζηνλ ηίηιν ή ζην θείκελν κεηά ηελ θξίζε in-house δελ επηηξέπνληαη,
ώζηε ην θείκελν πνπ ζα ζηαιεί ζηνπο θξηηέο λα παξακέλεη ρσξίο ηππηθέο αιιαγέο. Oη
ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ ζύληαμεο, ησλ πξσηόηππσλ ή εξεπλεηηθώλ άξζξσλ, ησλ
επηζηνιώλ θαη ησλ ελδηαθεξνπζώλ πεξηπηώζεσλ εάλ ππεξβαίλνπλ ηνλ ζπλήζε αξηζκό
ζα ηύρνπλ ππόκλεζεο από ηνλ εθδόηε. Τα άξζξα αλαζθόπεζεο θαη ηα άξζξα
ζεκηλαξίσλ επηηξέπεηαη λα έρνπλ κέρξη 3 ζπγγξαθείο. Δμαηξνύληαη βέβαηα ηα
πνιπνκαδηθά θαη ηα επηδεκηνινγηθά άξζξα. δ) Όια ηα άξζξα πξέπεη λα είλαη επλόεηα
θαη λα δίλνπλ ρξήζηκεο θαη επαξθείο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
επαλάιεςή ηνπο από όζνπο ην επηζπκνύλ. Οη εξγαζίεο πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα
παξνπζηάδνπλ αμηόινγν θιηληθό ή εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. ε) Όια ηα άξζξα κπνξεί
λα ηύρνπλ επηπιένλ δηνξζώζεσλ από ηελ Σπληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ κέρξη
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξηλ ηε δεκνζίεπζή ηνπο θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο κπνξεί λα
καηαησζεί αλ νη ζπγγξαθείο δελ αληαπνθξηζνύλ ζηηο πξνηεηλόκελεο δηνξζώζεηο ή
ζηελ απόδεημε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Σρεηηθά κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο ζπγγξαθείο
λα πξνζθνκίζνπλ παξάδεηγκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. ζ)
Δπαλαιήςεηο ηκεκάησλ εληόο ησλ θεηκέλσλ δελ επηηξέπνληαη. Δθθξάζεηο απόςεσλ
πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ζθνπό θαη δελ πξνθύπηνπλ από ηα απνηειέζκαηα ηεο
εξγαζίαο, ηδηαίηεξα όηαλ επλννύλ άηνκα ή έρνπλ δηαθεκηζηηθό ραξαθηήξα,
απαγνξεύνληαη. Κεθαιαία γξάκκαηα εληόο ηνπ θεηκέλνπ θαη παξελζέζεηο πξέπεη λα
απνθεύγνληαη. Τα αθξσλύκηα πξέπεη λα εμεγνύληαη νινγξάθσο ηελ 1ε θνξά πνπ
εκθαλίδνληαη ζην θείκελν. Τν ίδην άξζξν δελ δεκνζηεύεηαη ζην αγγιηθό θαη ζην
ειιεληθό ηκήκα ηαπηόρξνλα παξά κόλν ζε πεξίιεςε. η) Ζ αθξίβεηα ησλ
βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε απζεληηθόηεηα, ε
πξσηνηππία θαη ε ηπρόλ απαξαίηεηε ιήςε άδεηαο γηα ηελ ππνβνιή θαη δεκνζίεπζε
ζην Πεξηνδηθό, ησλ πηλάθσλ θαη ζρεκάησλ όισλ ησλ εξγαζηώλ, είλαη ζηελ
ππεπζπλόηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπγγξαθέα αιιεινγξαθίαο. Δπίζεο
θαη ε ηήξεζε όισλ ησλ «Οδεγηώλ πξνο ηνπο Σπγγξαθείο». Από ηε ζηηγκή ηεο
ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο κέρξη θαη ηξία ρξόληα κεηά ηε δεκνζίεπζε απηήο είλαη δπλαηόλ
λα δεηεζεί από ηνπο ζπγγξαθείο λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηα βαζηθά
δεδνκέλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζηόηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. ηα) Κάπνηε νη εθδόηεο
θάλνπλ θαη απηνί ιάζε. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε. ηβ) Τα
άξζξα ππνβάιινληαη ζην Πεξηνδηθό κε ειεθηξνληθή κνξθή ή ηαρπδξνκηθώο. Τα
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άξζξα ελ γέλεη πξέπεη λα γξάθνληαη κε πεδνθεθαιαία, κε ραξαθηήξεο γξακκάησλ
Times New Roman, κέγεζνο γξακκάησλ 12, απόζηαζε ζεηξώλ 1,5 θαη πεξηζώξηα
2,5cm. Οη εηθόλεο, νη πίλαθεο, ηα ζρήκαηα θαη νη πεξηγξαθέο απηώλ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζέζε πνπ ηνπο αξκόδεη εληόο ηνπ θεηκέλνπ. Οη εηθόλεο πξέπεη λα
ζηέιλνληαη ζε κνξθή jpeg. Δπίζεο, όηαλ νη εηθόλεο ζαξώλνληαη, λα ζηέιλνληαη κε
κνξθή jpeg. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξνύκε λα πξνζαξκόδνπκε ηηο εηθόλεο θιπ. σο
άλσ, ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζην
πεξηνδηθό. Αλ νη εηθόλεο πεξηέρνπλ γξάκκαηα πξέπεη λα είλαη κεγέζνπο 12 ώζηε λα
δηαθξίλνληαη θαιά. Πίλαθεο ζε κνξθή εηθόλσλ πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ από ηνπο
ζπγγξαθείο ζε ηππηθνύο Πίλαθεο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγξαθείο ζα γίλεηαη κε
ειεθηξνληθή κνξθή θαη νη απαληήζεηο ηνπο πξέπεη λα δίδνληαη ζύληνκα. Όια ηα
ρεηξόγξαθα ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά.
Γ. Καηηγοπίερ ηων άπθπων: Τα δεκνζηεπόκελα άξζξα αθνξνύλ: α) Άξζξα
Έθδνζεο, β) Σεκεηώκαηα Έθδνζεο, γ) Βηνγξαθίεο, δ) Σρόιηα, ε) Πξσηόηππα άξζξα,
πνπ αθνξνύλ ζέκα πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί, έζησ κεξηθά, κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ θαη έρνπλ πξνηεξαηόηεηα. ζη) Δξεπλεηηθά άξζξα, πνπ κειεηνύλ
γλσζηά ζέκαηα πξνο επηβεβαίσζε, απόξξηςε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. δ)
Δθηεηακέλα ή βξαρέα άξζξα αλαζθόπεζεο ή Σεκηλάξηα. Τα άξζξα απηά γξάθνληαη
από έλαλ σο ηξεηο ζπγγξαθείο. ε) Άξζξα βξαρείαο επηθνηλσλίαο, ηα νπνία είλαη
πξσηόηππα ή αμηόινγα εξεπλεηηθά, κε κηθξόηεξν αξηζκό πεξηπηώζεσλ. ζ)
Γηαθεθξηκέλεο δηαιέμεηο. η) Τερληθά άξζξα, θ) Δηδηθά άξζξα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ ππξεληθή ηαηξηθή, ηελ ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο, ηελ Ηαηξηθή εθπαίδεπζε ή
έξεπλα. ι) Πεξηγξαθέο ελδηαθεξνπζώλ πεξηπηώζεσλ αζζελώλ ή Δπηζηνιέο πξνο ηε
Σύληαμε πνπ αθνξνύλ πεξηγξαθέο πεξηπηώζεσλ δε γίλνληαη δεθηέο, εθηόο αλ
πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξσηόηππεο θαη πιήξσο απνδεηθλπόκελεο
πεξηπηώζεηο. (όρη πεξηζζόηεξεο από 1-2 γηα θάζε ηεύρνο) κ) Δπηζηνιέο πξνο ηε
Σύληαμε πνπ αθνξνύλ κόλν ζπδήηεζε επί άξζξσλ πνπ ήδε έρνπλ δεκνζηεπηεί,
γίλνληαη θαη’ αξρήλ δεθηέο γηα δεκνζίεπζε. Πεξηζζόηεξα αλαθέξνληαη ζε άιιεο
παξαγξάθνπο ησλ Οδεγηώλ πξνο ηνπο Σπγγξαθείο.
Μόλν πιήξε Πξσηόηππα Άξζξα ή Άξζξα Σύληαμεο απνζηέιινληαη σο ahead
of print θαη αλαθέξνληαη ζην PubMed. Γηα όιεο ηηο άιιεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
άξζξσλ απνθαζίδνπλ νη εθδόηεο εάλ ζα απνζηαινύλ ahead of print θαη ζην PubMed
κε βάζε ηελ πξσηνηππία ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα
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έρνπλ νη αλαγλώζηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ζηα άξζξα απηά. Όια ηα άξζξα, σο αλσηέξσ, ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο www.nuclmed.gr.
Γ. Τα ημήμαηα ηων άπθπων: Σηα άξζξα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη
ηα εμήο ηκήκαηα: α) Η ζειίδα ηνπ Τίηινπ κε ηα πιήξε νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη
ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ, ηε δηεύζπλζε γηα αιιεινγξαθία θαη 4-5 ιέμεηο
επξεηεξίνπ. Οη ηίηινη θαη όια ηα θείκελα πξέπεη λα είλαη ζύληνκα. Οη ηίηινη πξέπεη λα
εθθξάδνπλ κηα κόλν ηδέα ή ζέκα θαη λα κελ πεξηέρνπλ δπζλόεηα αθξσλύκηα. β) Η
ζειίδα ηεο Πεξίιεςεο ζηα ειιεληθά. γ) Η ζειίδα ηεο Πεξίιεςεο ζηα αγγιηθά. Οη
Πεξηιήςεηο πεξηιακβάλνπλ ζύληνκα: Τηο επηζηεκνληθέο κέρξη ηώξα γλσζηέο ζέζεηο
πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο. Τν ζθνπό ηεο εξγαζίαο, ηνπο
κειεηεζέληεο, ην πιηθό θαη ηηο κεζόδνπο, ηε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, όια ζε
κηα κόλν παξάγξαθν. δ) Η Δηζαγσγή. Σηελ εηζαγσγή νη ζπγγξαθείο πξέπεη ζύληνκα
λα πεξηγξάθνπλ ην πξόβιεκα, λα ζπδεηνύλ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη λα εμεγνύλ
επαθξηβώο ηη πξνζθέξεη ην άξζξν θαη κε πνην ηξόπν. ε) Τν Υιηθό ηνπ άξζξνπ, ή ηα
Άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ζη) Τα
Απνηειέζκαηα. Όζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο δελ επαλαιακβάλνληαη ζην θείκελν
εθηόο αλ πξόθεηηαη λα ππνγξακκηζηεί απαξαίηεηα θάπνην απνηέιεζκα. δ) Η
Σπδήηεζε. Τν ζπκπέξαζκα αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ρσξίο λα απνηειεί
μερσξηζηό θεθάιαην. Τν ζπκπέξαζκα πξέπεη λα είλαη ζύληνκν, ρσξίο ζρόιηα θαη λα
ζηεξίδεηαη κόλν ζηα εηδηθά απνηειέζκαηα θάζε εξγαζίαο. Αθνινπζνύλ: ε) Οη
Δπραξηζηίεο θαηζ) Η Βηβιηνγξαθία. Σην θείκελν πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε αξηζκνύο ζε αγθύιεο θαη ζπαληόηεξα ηα νλόκαηα ησλ
ζπγγξαθέσλ. Αλ ρξεηάδεηαη θαη' εμαίξεζε λα αλαθεξζνύλ νλόκαηα ζπγγξαθέσλ,
ηνπνζεηείηαη θαη ε ζρεηηθή ρξνλνινγία ηεο εξγαζίαο. Ζ βηβιηνγξαθία πεξηέρεη
δηαδνρηθά θαη κε αύμνληα αξηζκό, κόλν όζεο αλαθνξέο αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη
έρνπλ δεκνζηεπζεί ή πξόθεηηαη λα δεκνζηεπζνύλ. Σηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη
κόλν ηα ηξία πξώηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζπλεξγάηεο. Αλ ηα νλόκαηα είλαη
κόλν ηέζζεξα, αλαθέξνληαη όια. Τα νλόκαηα ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθώλ
γξάθνληαη κε ινμά θαιιηγξαθηθά γξάκκαηα. Σην θείκελν νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
γξάθνληαη ζε αγθύιε σο εμήο: [2-5, 12]. Παξάδεηγκα: 1. Wilson W, Davies JH,
Mittel C et al. Treatment of Graves disease with iodine-131; ten years of follow up.
Hell J Nucl Med 2013; 5: 102-12. Δπίζεο: 2. Snakes DE, Murphy GI. Bone scan in
breast carcinoma. In: Spiers DG, Hoffnagel AB, James A et al. Eds. A Τextbook of
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Radionuclides and Cancer, 3rd edn. Lee & Febiger, London and N.Y. 2013; 410-20.
Σε πεξίπησζε βηβιίνπ γξάςηε ηνλ εθδόηε, ηνλ ηππνγξάθν, ηελ πόιε θαη ην έηνο
εθηύπσζεο. Γηα θεθάιαην ή ηκήκα βηβιίνπ δώζηε επίζεο ηνπο ζπγγξαθείο., ηνλ ηίηιν
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο ζειίδεο. Γηα πιηθό πνπ αλαθέξεηαη ζην δηαδίθηπν γξάςηε ην
URL θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ιάβαηε ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία. "Πξνζσπηθέο
επηθνηλσλίεο" ή "κε δεκνζηεπζείζεο εξγαζίεο" έζησ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία αιιά κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζην θείκελν ζε
παξέλζεζε θαη κε εκεξνκελία. Ο Δθδόηεο δύλαηαη λα πξνηείλεη επηπιένλ ή λεόηεξεο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Όιε ε Βηβιηνγξαθία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηελ
αγγιηθή γιώζζα. η) Οη Πίλαθεο θαη ηα Σρήκαηα αξηζκνύληαη κε αξαβηθνύο αξηζκνύο
θαη έρνπλ βξαρύ ηίηιν. Σπληνκεύζεηο ή αθξσλύκηα εληόο ησλ Πηλάθσλ ζα πξέπεη λα
εμεγνύληαη ζην θάησ κέξνο απηώλ κε γξάκκαηα κεγέζνπο 9. Οη ςεθηαθέο
θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 300dpi θαη
πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 107 ρηιηνζηά. Όια ηα άξζξα ζα ειεγρζνύλ γηα πιαγηαξηζκό,
δηπιή δεκνζίεπζε ή επαλαθπθινθόξεζε.
Δ. Δπιζηολή ςποβολήρ όλων ηων επγαζιών: Απηέο ζπλνδεύνληαη από επηζηνιή,
ζηελ νπνία όινη νη ζπγγξαθείο ππνγξάθνπλ όηη: α) Σπκθσλνύλ κε όιεο ηηο παξνύζεο
«νδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο». β) Σπκθσλνύλ λα ππνβάιινπλ ην άξζξν ηνπο, κόλν
ζην Πεξηνδηθό θαη παξέρνπλ ζην Πεξηνδηθό ηα ζπγγξαθηθά ηνπο δηθαηώκαηα. γ) Όινη
νη ζπγγξαθείο ζπκκεηείραλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο θαηά ηξόπν
νπζηαζηηθό. δ) Τν άξζξν ή ε επηζηνιή πξνο ηε ζύληαμε, δε δεκνζηεύηεθε νύηε ζα
δεκνζηεπηεί ελ κέξεη ή ελ όισ ζε άιιν έληππν, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θξίζε ηνπ
ζην Πεξηνδηθό. ε) Οη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δειώζνπλ αλ έρνπλ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ή πξνζσπηθή ζρέζε κε άηνκα, νξγαληζκνύο, εηαηξείεο θιπ. θαη λα
δειώζνπλ αλ ππάξρεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζη) Οη ζπγγξαθείο πνπ κειεηνύλ
αζζελείο ή θαη θπζηνινγηθά άηνκα, πξέπεη λα δειώζνπλ ή λα πξνζθνκίζνπλ αλ
δεηεζεί, όηη νη εμεηαζζέληεο έδσζαλ ηελ αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ
ηέιεζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο εξγαζίαο θαη όηη ε εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή αξκόδηα
γηα ζέκαηα Ηαηξηθήο Ζζηθήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπνπ ηειέζηεθε ε εξγαζία, έιεγμε θαη
ελέθξηλε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν εξγαζίαο. δ) Ο ππεύζπλνο αιιεινγξαθίαο πξέπεη λα
αλαθέξεη όηη έρεη όια ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο ζηε δηάζεζε ηνπ θαη όηη είλαη ν
εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο ζην πεξηνδηθό. ε) Γηα πεηξάκαηα ζε
δώα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
5

Ννζνθνκείνπ, ηνπ Ηδξύκαηνο ή άιιεο αξκόδηαο αξρήο θαη όηη ηεξήζεθαλ νη λόκηκεο
νδεγίεο ηεο θξνληίδαο ησλ δώσλ.
Ση. Άλλερ πληποθοπίερ: Οη Δθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ δελ επζύλνληαη γηα ζθάικαηα
θιπ. πνπ πξνέξρνληαη από πιεξνθνξίεο ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζην
πεξηνδηθό. Οη ζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ δελ είλαη πάληνηε ζύκθσλεο κε εθείλεο ησλ
Δθδνηώλ ή Σπκβνύισλ ηνπ πεξηνδηθνύ.
Ε. Το δικαίωμα ςποβολήρ-διοπθώζεων και ηο δικαίωμα ηηρ ζςμβολικήρ
ζςνδπομήρ ζηα έξοδα εκηύπωζηρ. Τν ρξεκαηηθό δηθαίσκα ππνβνιήο θαη
δηνξζώζεσλ ηεο εξγαζίαο θαιύπηεη, εθόζνλ ρξεηάδνληαη δηνξζώζεηο ή ππνδείμεηο πνπ
αθνξνύλ: ζην ηππηθό ηεο γξαθήο ηνπ Πεξηνδηθνύ, ζηε ζύληαμε ηνπ άξζξνπ, ηε
γιώζζα γξαθήο, νπζηώδεηο ππνδείμεηο ηνπ εθδόηε-in-house ή θαη ησλ θξηηώλ,
επηπιένλ γξακκαηεηαθή εξγαζία θ.α. Οη παξαπάλσ δηνξζώζεηο θαη ππνδείμεηο
ιακβάλνπλ ρώξα: Μεηά ηελ πξώηε αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο θαη κεηά ηηο νπζηαζηηθέο
θαη ηππηθέο ππνδείμεηο από ην πεξηβάιινλ ηνπ Γ/ληή Έθδνζεο (Οη in-house
δηνξζώζεηο γίλνληαη 1-2 θνξέο). Δπίζεο κεηά από ηηο θξίζεηο-ππνδείμεηο ησλ 2-3
θξηηώλ. Γηα όιεο ηηο σο άλσ δηνξζώζεηο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ, είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ ζπγγξαθέσλ. Εεηείηαη από ηελ νκάδα ησλ
ζπγγξαθέσλ γηα ηα σο άλσ, σο δηθαίσκα ππνβνιήο-δηνξζώζεσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο λα
πιεξώζνπλ πνζό πνπ νξίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή Έθδνζεο, όπσο από ηνλ ίδην
νξίδεηαη θαη ε ζπκβνιηθή ζπλδξνκή ζηα έμνδα εθηύπσζεο. Τν ζπλνιηθό απηό πνζό
κπνξεί λα κεησζεί κεηά από αίηεζε ησλ ζπγγξαθέσλ.
Οη ζπγγξαθείο πνπ αιιεινγξαθνύλ είλαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ πιεξσκή ησλ
σο άλσ ηειώλ.
Οη ππεύζπλνη αιιεινγξαθίαο ζπγγξαθείο ιακβάλνπλ έλα ηεύρνο ηνπ
Πεξηνδηθνύ ηηκήο έλεθελ.
Αλάηππα δηαηίζεληαη εγθαίξσο, ηνπιάρηζηνλ 20 πξνο 2€ ην έλα, εθόζνλ δελ
ππεξβαίλνπλ ηηο 4 ζειίδεο. Τα ηαρπδξνκηθά έμνδα πξνζηίζεληαη. Χεηξόγξαθα, εηθόλεο
θιπ. αλ ζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο, δελ επηζηξέθνληαη.
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