Οδηγίες για την Υποβολή Εργασιών
Τα περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας-Διατροφής» έχει ως σκοπό την
ενημέρωση διαιτολόγων – διατροφολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, και άλλων
επιστημόνων στο χώρο της αγωγής υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την
υγεία. Πριν την τελική αποδοχή για δημοσίευση στο περιοδικό, σε όλες τις προς
δημοσίευση εργασίες θα πραγματοποιείται ανασκόπηση από κριτές.
Στο περιοδικό γίνονται δεκτές:
• Ερευνητικές εργασίες (έκτασης μέχρι 3500 λέξεων και η βιβλιογραφία να
μην υπερβαίνει τις 35 παραπομπές, που αφορούν παρουσίαση των
πρωτότυπων εργασιών σε σύγχρονα θέματα της διατροφής).
• Σύντομες ερευνητικές εργασίες (έκτασης μέχρι 1500 λέξεων, και η
βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές, που αφορούν
παρουσίαση καινούριων υποθέσεων ή προκαταρκτικών αποτελεσμάτων)
• Ανασκοπήσεις (έκτασης μέχρι 4500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην
υπερβαίνει τις 70 παραπομπές, που αφορούν παρουσίαση των πρόσφατων
εξελίξεων σε σύγχρονα θέματα της διατροφής)
• Άρθρα Σύνταξης (κατόπιν προσκλήσεως)
• Γράμματα προς το Διευθυντή Σύνταξης (έκτασης μέχρι 500 λέξεων και η
βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 10 παραπομπές, που αφορούν ήδη
δημοσιευμένα άρθρα στο περιοδικό, ή συνοπτική παρουσίαση των
πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα θέματα της διατροφής)
Η γλώσσα των άρθρων είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
Για τη συγγραφή χρησιμοποιείτε διπλό διάστημα, με όλα τα περιθώρια 2,5
εκατοστά και κατά προτίμηση, επεξεργαστή κειμένου MS Word για Windows 2003.
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Το κάθε άρθρο θα πρέπει να διακρίνεται στις εξής ενότητες:
•
Πρώτη σελίδα (τίτλος, ονόματα συγγραφέων, όνομα ιδρύματος, στοιχεία
επικοινωνίας του υπεύθυνου συγγραφέα)
•
Περίληψη (ελληνική και αγγλική)
•
Κυρίως κείμενο
o Εισαγωγή
o Μεθοδολογία
o Αποτελέσματα
o Συζήτηση
•
Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
•
Βιβλιογραφικές αναφορές
•
Πίνακες
•
Γραφήματα

Οι λέξεις Περίληψη, Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Ευχαριστίες,
Βιβλιογραφία να αναγράφονται με μικρά γράμματα, 12 στίχων και έντονη
γραμματοσειρά.
•

Πρώτη Σελίδα
o Τίτλος: με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στο κέντρο του κειμένου και
μέγεθος 16 στίχων.
o Ονόματα των συγγραφέων: (με τη σειρά όνομα, επώνυμο) στο κέντρο του
κειμένου, μετά τον τίτλο και με έντονα γράμματα 14 στίχων.
o Όνομα του ιδρύματος ή του εργαστηρίου των συγγραφέων ακολουθεί με
απλά γράμματα 12 στίχων. Αν πρόκειται για περισσότερα του ενός,
σημειώνεται, με αριθμητικές ενδείξεις 1,2 κτλ, σε ποιο από αυτά ανήκει κάθε
συγγραφέας.
o Στοιχεία υπεύθυνου για επικοινωνία συγγραφέα: όνομα, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και fax και διεύθυνση email.

•

Δεύτερη σελίδα
o Ελληνική Περίληψη, δομημένη σε μία σελίδα στις ακόλουθες ενότητες:
Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τις 250 λέξεις (Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 150 λέξεις αν
πρόκειται για Σύντομη ερευνητική εργασία).
o Λέξεις κλειδιά: παράθεση έως 5 λέξεων.

•

Τρίτη σελίδα
o Αγγλική Περίληψη, η οποία είναι μετάφραση της ελληνικής.

•

Κυρίως κείμενο
o Το Κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times
New Roman, 12 στίχων.
o Το Κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι δομημένο στις εξής κύριες ενότητες (με
έντονη γραμματοσειρά, μικρά γράμματα, 12 στίχων): Εισαγωγή,
Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Στην περίπτωση όπου είναι
απαραίτητες υπο-ενότητες κάτω από τις κύριες ενότητες, να γράφονται με
πλάγια γραμματοσειρά.
o Βασικές οδηγίες κατά τη συγγραφή: Να αφήνετε ένα κενό διάστημα μετά τα
σημεία στίξης. Κάντε αυτόματη αρίθμηση των σελίδων στην κάτω δεξιά
γωνία και συνεχή αρίθμηση γραμμών στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.
Γενικά η συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθεί τις υποδείξεις της
Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (βλ. Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, N Engl J
Med 1991; 324:424-428).

•

Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
o Ευχαριστίες θα πρέπει να αποδίδονται μόνο σε άτομα που συνέβαλαν
σημαντικά στην διεξαγωγή της μελέτης.

o Στη Δήλωση συμφερόντων θα πρέπει να καταγράφονται τυχόν οικονομικές ή
άλλου είδους εμπλοκές της συγγραφικής ομάδας που ενδέχεται να
επηρεάσουν την ποιότητα της ερευνητικής εργασίας.
•

Βιβλιογραφικές αναφορές
o Οι αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Vancouver, να
αναγράφονται όλα τα ονόματα των συγγραφέων, ενώ θα πρέπει να
σημειώνονται στο κείμενο αριθμητικά με τη σειρά εμφάνισής τους, με εκθετική
μορφή. Οι αναφορές θα πρέπει να τοποθετούνται μετά τις Ευχαριστίες σε νέα
σελίδα.

•

Πίνακες, Γραφήματα
o Χρησιμοποιείστε τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου για τη
δημιουργία πινάκων. Κάθε πίνακας θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ξεχωριστή
σελίδα, πλήρης με τίτλο και επεξηγήσεις (κάτω από τον πίνακα) των
στοιχείων που παρουσιάζονται. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στους
πίνακες δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του άρθρου.
Αποφύγετε τις κάθετες γραμμές διαχωρισμού των στηλών. Να υπάρχει
ένδειξη για την ακριβή θέση των Πινάκων και των Γραφημάτων μέσα στο
Κυρίως κείμενο. Τόσο οι Πίνακες όσο και τα Γραφήματα να παρατίθενται
μετά τις Βιβλιογραφικές αναφορές.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:
Το κάθε άρθρο θα πρέπει να διακρίνεται στις εξής ενότητες:
•
Πρώτη σελίδα (τίτλος, ονόματα συγγραφέων, όνομα ιδρύματος, στοιχεία
επικοινωνίας του υπεύθυνου συγγραφέα)
•
Περίληψη (ελληνική και αγγλική)
•
Κυρίως κείμενο
•
Ευχαριστίες/ Δήλωση συμφερόντων
•
Βιβλιογραφικές αναφορές
•
Πίνακες
•
Γραφήματα
Οι τίτλοι από τις ενότητες της ανασκόπησης που θα αναπτύσσονται στο κυρίως κείμενο
καθώς και οι λέξεις Περίληψη, Ευχαριστίες, Βιβλιογραφία να αναγράφονται με μικρά
γράμματα, 12 στίχων και έντονη γραμματοσειρά. Στην περίπτωση όπου είναι
απαραίτητες υπο-ενότητες κάτω από τις κύριες ενότητες, να γράφονται με πλάγια
γραμματοσειρά.
•

Πρώτη Σελίδα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)

•

Δεύτερη σελίδα
o Ελληνική Περίληψη. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
o Λέξεις κλειδιά: παράθεση έως 5 λέξεων.

•

Τρίτη σελίδα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)

•

Κυρίως Κείμενο (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)

o Στις ανασκοπήσεις θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των άρθρων που
μελετήθηκαν, οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στις οποίες έγινε η
αναζήτηση, και η χρονική περίοδος στην οποία δημοσιεύτηκαν τα άρθρα που
περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση.
•

Ευχαριστίες/ Δήλωση
Ερευνητικές Εργασίες)

•

Πίνακες, Γραφήματα (όπως στις Ερευνητικές Εργασίες)
o Θα ήταν καλό οι πληροφορίες της ανασκόπησης να παρουσιάζονται και σε
πίνακα/ες, ώστε να έχουν μια πιο ομοιογενή και οργανωμένη μορφή.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
•

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, αποστέλλονται online στο σύστημα
υποβολής άρθρων. Περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ.

