Οδηγίεσ προσ τουσ ςυγγραφείσ
Σο περιοδικό «Ακτινολογικά Χρονικά» αποτελεί επιςτθμονικό όργανο τθσ Ακτινολογικισ
Εταιρείασ Βορείου Ελλάδασ (ΑΕΒΕ) με ςτόχο τθν καταγραφι τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ
ςτουσ τομείσ τθσ διαγνωςτικισ απεικόνιςθσ και των ςυναφϊν βαςικϊν επιςτθμϊν. Σα μζλθ τθσ
Ακτινολογικισ Εταιρείασ Βορείου Ελλάδοσ υποχρεοφνται να κακιςτοφν γνωςτζσ ςτθν Ιατρικι
Κοινότθτα, κατά προτεραιότθτα και με τον πιο πρόςφορο τρόπο, τισ ανακαλφψεισ που
επιτυγχάνουν, κακϊσ και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία ζχουν καταλιξει, μετά από
επαγγελματικζσ μελζτεσ ςε κζματα διάγνωςθσ ι κεραπείασ. Θ αποςτολι προσ δθμοςίευςθ των
αποτελεςμάτων τουσ ςτθν Online ζκδοςθ του περιοδικοφ «Ακτινολογικά Χρονικά», τα
υποβάλλει ςτθν αναγκαία κριτικι των πλζον εξειδικευμζνων ςυναδζλφων τουσ.
Τποβολι μιασ εργαςίασ προσ δθμοςίευςθ προχποκζτει ότι είναι πρωτότυπθ και δεν ζχει
δθμοςιευκεί ςε άλλο ζντυπο, κακϊσ και ότι δεν βρίςκεται υπό ζγκριςθ για δθμοςίευςθ αλλοφ.
Εργαςίεσ των οποίων το περιεχόμενο καλφπτει μζροσ ι ολόκλθρθ ιδθ δθμοςιευμζνθ εργαςία,
κα πρζπει να γνωςτοποιείται από τουσ ςυγγραφείσ ςτθν υντακτικι Επιτροπι του περιοδικοφ,
για να αποφαςιςκεί εάν κα δθμοςιευκοφν, δεδομζνου ότι ζχουν χάςει τον χαρακτιρα του
πρωτότυπου. Δεν αποκλείεται θ δθμοςίευςθ εργαςίασ που ζχει παρουςιαςτεί ςε επιςτθμονικό
ςυνζδριο ςαν πρόδρομθ ι ςαν πόςτερ ι περίλθψθ, εφόςον αναφερκεί θ Επιςτθμονικι
εκδιλωςθ που ζχει δθμοςιοποιθκεί. Δεφτερθ δθμοςίευςθ ειδικά από διαφορετικζσ χϊρεσ,
ςτθν ίδια ι διαφορετικι γλϊςςα, είναι πικανόν να δθμοςιευκεί εφόςον:
Οι ςυγγραφείσ ζχουν τθν ζγκριςθ των εκδοτϊν και των δφο περιοδικϊν. τα
«Ακτινολογικά Χρονικά» κα πρζπει να υποβλθκεί φωτοτυπία τθσ αρχικισ δθμοςίευςθσ.
Θ δεφτερθ δθμοςίευςθ ςτα «Ακτινολογικά Χρονικά» αφορά διαφορετικι ομάδα
αναγνωςτϊν. Μία περιλθπτικι ανακοίνωςθ είναι ςτθν περίπτωςθ αυτι επαρκισ.
Θ δεφτερθ δθμοςίευςθ ςτα «Ακτινολογικά Χρονικά» αντικατοπτρίηει με πιςτότθτα
τα ςτοιχεία και τα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ.
Είναι χριςιμθ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ μια υποςθμείωςθ ςτθν δθμοςίευςθ ςτο
περιοδικό μασ, που να πλθροφορεί τουσ αναγνϊςτεσ ότι το κείμενο είναι δθμοςιευμζνο
μερικά ι κακϋ ολοκλθρία ςε άλλο ζντυπο. Ζνασ κατάλλθλοσ τφποσ υποςθμείωςθσ κα είναι:
«Σο άρκρο βαςίηεται ςε μελζτθ πρωτοδθμοςιευκείςα ςε (τίτλοσ περιοδικοφ, ςυγγραφζων
κλπ)».
A. Το περιοδικό δζχεται προσ δημοςίευςη τα εξήσ είδη άρθρων:
1. Άρκρα ςφνταξθσ
χόλια και απόψεισ τθσ υντακτικισ Επιτροπισ του περιοδικοφ πάνω ςε επίκαιρα
κζματα.

2. Αναςκοπιςεισ
Ολοκλθρωμζνεσ αναλφςεισ κεμάτων, ςτισ οποίεσ τονίηονται ιδιαίτερα οι ςφγχρονεσ
απόψεισ.
υνιςτϊνται
μζχρι
δφο
ςυγγραφείσ
ανά
αναςκόπθςθ.

3. Ερευνθτικζσ εργαςίεσ
Μελζτεσ προοπτικοφ ι αναδρομικοφ χαρακτιρα, που πραγματοποιικθκαν με βάςθ
ερευνθτικό πρωτόκολλο και περιζχουν πρωτοδθμοςιευμζνα αποτελζςματα. Θα πρζπει
να διεξάγονται ςτα πλαίςια των κεμελιωδϊν πνευματικϊν και θκικϊν αξιϊν που
χαρακτθρίηονται από ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και τθν αξιοπρζπειά του. Θα πρζπει να
υπάρχει ςυναίνεςθ των αςκενϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ερευνθτικι εργαςία
και το ερευνθτικό πρόγραμμα κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνο από το αρμόδιο όργανο,
μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου και τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Δεοντολογίασ. θμειϊνεται ότι Κλινικζσ ζρευνεσ με νζεσ διαγνωςτικζσ ι κεραπευτικζσ
μεκόδουσ ι νζα φάρμακα επιτρζπονται μόνο εφόςον ανταποκρίνονται ςτισ γενικζσ
προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που κακορίηονται από τα αρμόδια όργανα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και υπάρχουν ιςχυρζσ επιςτθμονικζσ ενδείξεισ ότι θ εφαρμογι
τουσ κα προκαλζςει αποκατάςταςθ τθσ Τγείασ ι αυξθμζνεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ και
ανακοφφιςθσ από τθν αςκζνεια.
4. Πειραματικζσ εργαςίεσ
Θεωροφνται διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ μζκοδοι που δεν εφαρμόηονται διεκνϊσ. Θ
εφαρμογι τουσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγκριςθσ του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ
(ΚΕΤ) και δθμοςιεφονται μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι.
5. Ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ
φντομα άρκρα που αφοροφν ςπάνια ι νζα νοςιματα ι ςφνδρομα, κακϊσ και ςπάνιεσ
εκδθλϊςεισ μιασ ςυνικουσ νόςου. υνιςτϊνται μζχρι πζντε ςυγγραφείσ ανά εργαςία
αυτοφ του τφπου. Καλόν είναι, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των εργαςιϊν του τφπου
αυτοφ, κάποιεσ από αυτζσ να υποβάλλονται προσ παρουςίαςθ ςτθν Ενότθτα:
ΤΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ > Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΜΘΝΑ, όπου και κα αναρτϊνται με
ςειρά προτεραιότθτασ τθσ ανακοινοφμενθσ περίπτωςθσ, μία κάκε μινα.
6. εμινάρια, πρακτικά ςτρογγυλϊν τραπεηϊν, διαλζξεισ
που ζγιναν ςτα πλαίςια τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ τθσ ΑΕΒΕ.
7. Ακτινολογικά κουίη
Περιλαμβάνουν βραχφ ιςτορικό, αντιπροςωπευτικζσ ακτινογραφίεσ και ςχόλιο με
επίκεντρο τθ διαφορικι διαγνωςτικι προςζγγιςθ των περιπτϊςεων.
8. Θζματα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ
Γράφονται κατϋ ανάκεςθ και είναι ςκόπιμο να περιλαμβάνουν και τισ ςχετικζσ
διαγνωςτικζσ τεχνικζσ ςτθν πιο ςφγχρονι τουσ μορφι.
9. Επιςτολζσ προσ τθ ςφνταξθ
Παρατθριςεισ πάνω ςε δθμοςιευμζνα άρκρα, κρίςεισ για το περιοδικό κλπ.
Δθμοςιεφονται ενυπόγραφα.
10. Ειδιςεισ, επαγγελματικά κζματα και ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ ΑΕΒΕ κλπ.

Σα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά προσ δθμοςίευςθ ςτα «Ακτινολογικά Χρονικά» κα πρζπει
να ζχουν γραφεί ςφμφωνα με τον ομοιόμορφο τρόπο γραφισ και τισ πιο πρόςφατεσ οδθγίεσ
τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ υντακτϊν Βιο-Ιατρικϊν Περιοδικϊν, οι οποίεσ διαςφαλίηουν τθν
ομοιομορφία των δθμοςιεφςεων, τόςο μζςα ςτο ίδιο το περιοδικό, όςο και με τα άλλα
βιοϊατρικά περιοδικά.

Οι οδθγίεσ αυτζσ αναπτφςςονται ςτο: Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals. JAMA 1993, 264:2282-2286.

B. Συγγραφική ιδιότητα
ε κάκε επιςτθμονικι δθμοςίευςθ κα πρζπει να αναφζρονται όλοι οι ςυνεργάτεσ που
ςυνζβαλαν ςτθν ςυγγραφι τθσ μελζτθσ. Κάκε ςυγγραφζασ κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει
ουςιαςτικά ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, ϊςτε να αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ του
περιεχομζνου τθσ.
Σθν ιδιότθτα του ςυγγραφζα Επιςτθμονικισ Ανακοίνωςθσ φζρουν όςοι πλθροφν τουσ
παρακάτω όρουσ: Ζχουν ςυλλάβει τθν αρχικι ιδζα, ζχουν ςχεδιάςει τθν μελζτθ και τθν
ανάλυςθ των δεδομζνων, ζχουν ςυγγράψει ι υπεφκυνα διορκϊςει το τελικό κείμενο και ζχουν
εγκρίνει το προσ δθμοςίευςθ κείμενο. υμμετοχι μόνο ςτθν ςυλλογι δεδομζνων ι πόρων δεν
αποτελεί ςυγγραφικι ιδιότθτα. Όςοι απλά ςυνειςφζρουν ςε μικρό τμιμα τθσ ζρευνασ
αναφζρονται ςτισ ευχαριςτίεσ. Γενικοί επιτθρθτζσ τθσ ομάδασ ζρευνασ δεν κεωροφνται
οπωςδιποτε ςυγγραφείσ.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυγγραφζων δεν πρζπει να ξεπερνάει τουσ ζξι κατά άρκρο. ε
διαφορετικι περίπτωςθ κα πρζπει να γνωςτοποιείται ςτθν ςυντακτικι επιτροπι ο λόγοσ τθσ
εξαίρεςθσ, κακϊσ και θ ςυμμετοχι του κακενόσ ςυγγραφζα ςτθν εργαςία. Θ ςειρά των
ονομάτων των ςυγγραφζων κακορίηεται από κοινι απόφαςθ όλων των ςυγγραφζων. Θ
ςυντακτικι επιτροπι του περιοδικοφ μπορεί να ηθτιςει τθν δικαιολόγθςθ τθσ ςυγγραφικισ
ιδιότθτασ.
Προχπόκεςθ δθμοςίευςθσ μίασ Επιςτθμονικισ εργαςίασ ςτα «Ακτινολογικά Χρονικά» είναι θ
ςυμμετοχι του Τπευκφνου τθσ Εργαςίασ –τουλάχιςτον- ςτθν ΑΕΒΕ, ςαν Σακτικό ι Δόκιμο
Μζλοσ.

Γ. Σφνταξη των χειρογράφων
Απαιτείται γλωςςικι ομοιομορφία των άρκρων, για αυτό κα πρζπει να είναι γραμμζνα ςτθ
Ελλθνικι δθμοτικι γλϊςςα, ςε μονοτονικό ςφςτθμα, με ςωςτι ςφνταξθ ορκογραφία και ςτίξθ.
Σα χειρόγραφα κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνα ςε διαςτάςεισ ςελίδασ Α4, με διπλό
διάςτθμα και ευρζα περικϊρια τουλάχιςτον 25mm. Όλεσ οι ςελίδεσ κα αρικμοφνται με
αραβικοφσ αρικμοφσ, αρχίηοντασ από τθ ςελίδα του τίτλου, με τθν αρίκμθςθ γραμμζνθ ςτο
δεξιό ανϊτερο ι κατϊτερο τμιμα κάκε ςελίδασ.
Θ αρχι κακενόσ μζρουσ του άρκρου βρίςκεται ςε ιδιαίτερθ ςελίδα.






Θ ςελίδα τίτλου
Θ περίλθψθ
Λζξεισ κλειδιά
Σο κυρίωσ κείμενο
Οι τυχόν ευχαριςτίεσ









Θ αγγλικι περίλθψθ
Ο κατάλογοσ με τισ βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ
Οι εικόνεσ
Οι υπότιτλοι των εικόνων
Οι πίνακεσ
Οι υπότιτλοι των πινάκων
Τπεφκυνθ διλωςθ ςυγγραφζων και διλωςθ οικονομικϊν πόρων

Να ςυμπεριλαμβάνεται θ άδεια αναπαραγωγισ προθγουμζνωσ δθμοςιευκζντοσ υλικοφ ι
χριςθσ φωτογραφιϊν αςκενϊν.
Οι ςυγγραφείσ κα πρζπει να κρατοφν ςε αντίγραφα οτιδιποτε υποβλθκεί για δθμοςίευςθ
ςτο περιοδικό.
1. Θ ςελίδα του τίτλου
Περιλαμβάνει: α) τον τίτλου του άρκρου που πρζπει να είναι περιεκτικόσ, ςφντομοσ (μζχρι 12
λζξεισ), χωρίσ ςυντομογραφίεσ. β) Σα ονοματεπϊνυμα των ςυγγραφζων ςτθν ονομαςτικι, γ) Σο
ίδρυμα, κλινικι ι εργαςτιριο απϋ όπου προζρχεται θ εργαςία. δ) Σο ονοματεπϊνυμο και τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθ φνταξθ του Τπεφκυνου υγγραφζα.
2.ϋΕλλθνικι περίλθψθ
τθ δεφτερθ ςελίδα γράφεται:
α. θ ελλθνικι περίλθψθ, θ οποία ανακεφαλαιϊνει τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ, το υλικό και τθ
μζκοδο, τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα. Θ περίλθψθ δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 60
λζξεισ όςον αφορά τισ ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ και τισ 150 λζξεισ όςον αφορά τισ
αναςκοπιςεισ και τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ.
β. Λζξεισ κλειδιά (2-5)

3. Σο κυρίωσ κείμενο
Κάκε εργαςία ανικει ςε οριςμζνο τφπο άρκρου, από τον οποίο εξαρτάται και θ δομι του
κυρίωσ κειμζνου τθσ.
Θ ζκταςθ των άρκρων δεν πρζπει να ξεπερνάει τισ 25 ςελίδεσ ςτισ αναςκοπιςεισ, τισ 20
ςτισ ερευνθτικζσ και τισ 9 ςτισ ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ, υπολογιηόμζνου του ςυνόλου
των ςελίδων του άρκρου και όχι μόνο του κυρίωσ κειμζνου.
Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ αποτελοφνται ςυνικωσ από τισ ενότθτεσ: ειςαγωγι, υλικό και
μζκοδοσ, αποτελζςματα και ςυηιτθςθ. Οι αναφορζσ ενδιαφερουςϊν περιπτϊςεων, τα
άρκρα ςφνταξθσ και οι αναςκοπιςεισ μπορεί να μορφοποιθκοφν διαφορετικά, όπωσ και
μακρά άρκρα. Οι ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνουν ςφντομθ ειςαγωγι,
περιγραφι τθσ περίπτωςθσ ι των περιπτϊςεων και ςχόλιο. Οι αναςκοπιςεισ κα πρζπει να
κεφαλαιοποιοφνται. Σα κεφάλαια αρικμοφνται με αραβικοφσ αρικμοφσ, ενϊ τα

υποκεφάλαια χαρακτθρίηονται από τον αρικμό του κεφαλαίου όπου ανικουν, μια τελεία
και τον αρικμό του υποκεφαλαίου (π.χ. 1.1, 1.2, 1.1.1 κλπ).

Ειςαγωγι
Θ ειςαγωγι πρζπει να είναι ςφντομθ και αναφζρει το ςκοπό τθσ εργαςίασ, χωρίσ
αποτελζςματα ι ςυμπεράςματα.

Τλικό και μζκοδοσ
τθ μεκοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάςθ το οποίο πραγματοποιικθκε θ
ζρευνα, ο τρόποσ επιλογισ των αςκενϊν και οι τεχνικζσ που εφαρμόςκθκαν. Γνωςτζσ
μεκοδολογίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςτατιςτικϊν μεκόδων, τεκμθριϊνονται μόνο
βιβλιογραφικά. Για μεκόδουσ που ζχουν δθμοςιευκεί, αλλά δεν είναι ευρζωσ γνωςτζσ,
απαιτείται περιλθπτικι περιγραφι, ενϊ για τισ νζεσ μεκοδολογίεσ απαιτείται εκτενζςτερθ
ανάλυςθ.

Αποτελζςματα
Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο κείμενο με λογικι ςειρά ι
μπορεί να αποδίδονται με πίνακεσ και ςχεδιαγράμματα. Σα ςτοιχεία των πινάκων δεν πρζπει
να επαναλαμβάνονται ςτο κείμενο. τατιςτικζσ εκτιμιςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται από
αναφορζσ ςτθ ςτατιςτικι μζκοδο που χρθςιμοποιικθκε. τισ μετριςεισ χρθςιμοποιοφνται οι
μονάδεσ του Διεκνοφσ υςτιματοσ (SI).

υηιτθςθ
Περιγράφονται τα τελικά ςυμπεράςματα και οι προοπτικζσ που διανοίγονται με τα
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. Δεν επαναλαμβάνονται όςα ζχουν αναφερκεί ςτθν ειςαγωγι ι ςτα
αποτελζςματα, ενϊ μπορεί να γίνει ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα άλλων ομοειδϊν εργαςιϊν.
υνδζονται τα αποτελζςματα με τουσ ςτόχουσ τθσ μελζτθσ, αποφεφγοντασ τα αυκαίρετα
ςυμπεράςματα.

4. Οι τυχόν ευχαριςτίεσ
Αναγράφονται ςε ξεχωριςτι ςελίδα

5. Θ αγγλικι περίλθψθ:
Θ αγγλικι περίλθψθ (Abstract) γράφεται ςε χωριςτι ςελίδα. Περιλαμβάνει μεταφραςμζνα
όςα αναφζρονται ςτθν ελλθνικι και επιπλζον τα ονοματεπϊνυμα των ςυγγραφζων, του
ιδρφματοσ προζλευςθσ και τον τίτλο τθσ εργαςίασ με πεηά γράμματα ςτθν αγγλικι. Επίςθσ
αναγράφονται ςτθν αγγλικι και οι λζξεισ κλειδιά.

6. Βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ:
Οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ του κειμζνου προςδιορίηονται με αραβικοφσ αρικμοφσ υπό
μορφι εκκετϊν. Θ αρίκμθςι τουσ γίνεται κατϋ αφξοντα αρικμό και με τθ ςειρά που
εμφανίηονται ςτο κείμενο.
τον βιβλιογραφικό κατάλογο αναφζρονται το επϊνυμο και τα αρχικά του ονόματοσ όλων
των ςυγγραφζων. Ακολουκεί ο τίτλοσ του άρκρου, θ κακοριςμζνθ ςυντομογραφία του
ονόματοσ του περιοδικοφ, το ζτοσ, ο τόμοσ, το τεφχοσ εντόσ παρενκζςεων και οι αρικμοί
πρϊτθσ και τελευταίασ ςελίδασ τθσ δθμοςίευςθσ. Οι ςυντμιςεισ των τίτλων των περιοδικϊν
γράφονται ςφμφωνα με τθν ετιςια ζκδοςθ τθσ National Library of Medicine των ΘΠΑ. Όταν
πρόκειται για βιβλίο ι μονογραφία γράφεται το επϊνυμο του ςυγγραφζα με τα αρχικά του
ονόματόσ του, ο τίτλοσ, θ ζκδοςθ και ακολουκοφν θ πόλθ, ο εκδοτικόσ οίκοσ, το ζτοσ εκδόςεωσ
και οι αρικμοί των ςελίδων που βρίςκεται το ςχετικό άρκρο.
Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα ορκοφ τρόπου γραφισ των βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν
από Ελλθνικά και Διεκνι ζντυπα:
Άρκρο ςε περιοδικό:
α. Σηίκοσ Φ, Κυριάκου Κ, Κοτηιαμάνθ Α, Μπιντοφδθ Α. Δαμιανίδθσ Χ, ωτθριάδθσ Χ,
Σςιτουρίδθσ Ι. Τπερτροφικι πυλωρικι ςτζνωςθ νεογνϊν: Τπερθχογραφικι διερεφνθςθ.
Ελλθνικι Ακτινολογία, 2010; 41(3):267-276.
β. Fenn S, Datir A, Saifuddin A. Synovial recesses of the knee: MR imaging review of anatomical
and pathological features. Skeletal Radiol 2009;38:317-328
Βιβλία ι μονογραφζσ:
α. Δθμθτριάδθσ Α. Απεικονιςτικι διαγνωςτικι. Σα βαςικά και τα κεμελιϊδθ. Θεςςαλονίκθ,
Ακινα: Ιατρικζσ εκδόςεισ ιϊκθσ, 2004.
β. Kramer E. L, Ko j. P, Ponzo F, Mourtzikos K. Positron Emission Tomography Computed
Tomography: A disease – oriented Approach, New York: Informa Healthcare, 2008
Κεφάλαιο ςε βιβλίο:
α. Ραφαθλίδθσ Δ. Τπερθχογραφία ορογόνων κυλάκων. ε: Τπερθχογραφία Μυοςκελετικοφ
ςυςτιματοσ και μαλακϊν μορίων. Θεςςαλονίκθ: Ροτόντα, 2006, 320-354

β. Reiser M.F, Becker CR, Nikolaou K, Glazer G. Radiation Risks associated with CT screening
procedures. In: Multislice CT, 3d Ed. Berlin, Heidelberg: Springer – Verlag, 2009, 83-95.

Ο ανϊτεροσ αρικμόσ πατραπομπϊν που γίνονται δεκτζσ είναι για τα αναςκοπικά άρκρα 70,
για τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ 35 και για τισ ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ μζχρι 12.

7. Πίνακεσ
Οι πίνακεσ δθμιουργοφνται ςε χωριςτι ςελίδα και αρικμοφνται με αραβικοφσ αρικμοφσ με τθ
ςειρά που εμφανίηονται ςτο κείμενο. Ο τίτλοσ τουσ πρζπει να είναι ςφντομοσ και περιεκτικόσ.
Οι επεξθγιςεισ των ςυντμιςεων και των ςτατιςτικϊν ςυμβόλων κακϊσ και οι λοιπζσ
διευκρινιςεισ γράφονται ςε υποςθμειϊςεισ. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ οριηόντιεσ
διαγραμμίςεισ και αποφεφγονται οι κάκετεσ, εφόςον δεν είναι απαραίτθτεσ. Θ δθμιουργία των
πινάκων θλεκτρονικά γίνεται με το εργαλείο «Πίνακα» του προγράμματοσ MS® Word.

8. Εικόνεσ
αν εικόνεσ χαρακτθρίηονται ςχιματα, διαγράμματα και φωτογραφίεσ. Τποβάλλεται μόνο ο
τελείωσ απαραίτθτοσ αρικμόσ εικόνων. Οι εικόνεσ κα πρζπει να είναι πρωτότυπεσ, αλλιϊσ κα
πρζπει να ςυνοδεφονται από ζγγραφθ ζγκριςθ του ιδιοκτιτθ τουσ (Εκδότθ ι ςυγγραφζα) για τθ
δθμοςίευςι τουσ. Οι υπότιτλοί τουσ δακτυλογραφοφνται ςε χωριςτι ςελίδα. Αρικμοφνται με
αραβικοφσ αρικμοφσ, ανάλογα με τθ ςειρά εμφάνιςισ των ςτο κείμενο. Σα βζλθ και οι δείκτεσ
που τυχόν φζρουν πρζπει να είναι κακαρά, ομοιόμορφα και κατάλλθλου μεγζκουσ, ϊςτε ςε
περίπτωςθ ςμίκρυνςθσ να παραμζνουν ευδιάκριτα. ε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να
φαίνονται ονόματα αςκενϊν επί των απεικονίςεων. Εάν χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ
αςκενϊν κα πρζπει το πρόςωπο να είναι καλυμμζνο με μαφρθ ταινία, ϊςτε να μθν
αναγνωρίηεται, εκτόσ εάν υπάρχει ουςιαςτικόσ επιςτθμονικόσ λόγοσ και ο αςκενισ ι οι
κθδεμόνεσ του ζχουν δϊςει τθν ςυγκατάκεςι τουσ εγγράφωσ.

9. Τπεφκυνθ διλωςθ ςυγγραφζων
Θα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από όλουσ τουσ ςυγγραφείσ και να δθλϊνει ότι τα
χειρόγραφα ζχουν μελετθκεί και εγκρικεί από αυτοφσ.

10. ε κάκε δθμοςίευςθ κα πρζπει να δθλϊνεται οπωςδιποτε οποιαδιποτε εταιρεία ι
επιχείρθςθ τυχόν χρθματοδότθςε ολικά ι μερικά τθν Ζρευνα.

Δ. Υποβολή
Σα άρκρα κα πρζπει υποβάλλονται για δθμοςίευςθ θλεκτρονικά με μορφι αρχείων .doc με
ςαφζσ όνομα αρχείου και με τισ φωτογραφίεσ τουσ ξεχωριςτά ςε αρχεία .tiff ι .jpeg με
ανάλυςθ 300dpi, τουλάχιςτον, ϊςτε να μποροφν να εκτυπωκοφν με ικανοποιθτικι ευκρίνεια.
Οι εργαςίεσ μποροφν να υποβλθκοφν
Α. ςε ζνα οπτικομαγνθτικό δίςκο (CD ι DVD), που κα πρζπει να τον ονομάηουν με το όνομα
του αρχείου τθσ εργαςίασ. Να δίδονται πλθροφορίεσ για το λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε. Ο
δίςκοσ να αποςτζλλεται ςτθν διεφκυνςθ:
Περιοδικό «ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Ακτινολογικό Εργαςτιριο Π.Ν.Γ. ΑΧΕΠΑ
τ. Κυριακίδθ 1, 546 36 Θεςςαλονίκθ

Θ υποβλθκείςα εργαςία δεν επιςτρζφεται.

Ε. Κρίςη
Κάκε εργαςία κρίνεται ανεξάρτθτα από δφο κριτζσ, εξειδικευμζνουσ ςτο πεδίο του οποίου
αυτι άπτεται. Οι κριτζσ εντόσ χρονικοφ ορίου ενόσ μθνόσ προτείνουν τθν αποδοχι (με ι χωρίσ
τροποποιιςεισ) ι τθν απόρριψι τθσ. Οι ςυγγραφείσ είναι υποχρεωμζνοι εφόςον τουσ ηθτθκεί,
να προβοφν ςε διόρκωςθ των δοκιμίων, ςτα οποία δεν επιτρζπονται προςκικεσ, παρά μόνο
διορκϊςεισ ορκογραφικϊν, ςυντακτικϊν ι τυπογραφικϊν λακϊν.
Σα δθμοςιευόμενα άρκρα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία του περιοδικοφ «Ακτινολογικά
Χρονικά» και τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ. Δεν επιτρζπεται θ ολικι ι μερικι αναδθμοςίευςι τουσ
χωρίσ τθ γραπτι άδεια του Διευκυντοφ φνταξθσ.

