
Instructions to authors (chapter/review) 

Δομή  κεφαλαίου / ανασκόπησης  

(Chapter / review structure) 

Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: 

Α.     

Περίληψη 150 - 200 λέξεων,  άνευ υποδιαιρέσεων (block abstract) και άνευ βιβλιογραφικών αναφορών. 

Β.    Λέξεις κλειδιά (Keywords)  maximum 6 να εμφανίζονται κάτω από την περίληψη. 
Γ.   Κυρίως  κείμενο, με υποδιαιρέσεις,  συνολικός  αριθμός  λέξεων από 1.800 - 2.000 και μέχρι 4 εικόνες (πίνακες, διαγράμματα, 
φωτογραφίες).  
Δ.  ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές. 
Ε. Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή. 

 

Βιβλιογραφία (References) 

Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών (references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφικών αναφορών στο 
κείμενο και στην βιβλιογραφική λίστα πρέπει να βασίζεται στο  σύστημα Vancouver. Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ 
όπου οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμφανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθμητική 
αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Δια την διευκόλυνση των συγγραφέων  όλες οι λεπτομέρειες (για την βιβλιογραφία) 

του συστήματος Vancouver επισυνάπτονται  στην παρούσα επιστολή.  Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν 
στο ‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals’ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/ 

 

Web references 

Η πλήρης URL  πρέπει να αναγράφεται με τα ονόματα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες. 

  

Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου  

(Title page information ) 

Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Α. Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων. 
Β. Ονόματα των συγγραφέων (Όνομα -Επίθετο). 

Γ. Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα του συγγραφέα πρέπει να 
υπάρχει ένας δείκτης (με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμφανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση. 
Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας και E - mail  address για κάθε συγγραφέα. 
Ε. Συγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding author).  
Ένα άτομο  από  την συγγραφική ομάδα για επικοινωνία κατά την  διάρκεια της προετοιμασίας και μετά την δημοσίευση του 
άρθρου. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και E-mail address είναι απαραίτητα. 

 

Συντμήσεις (Abbreviations) 

Συντμήσεις  επιτρέπονται  μόνο στο κυρίως κείμενο και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το  κείμενο. 

 

Πίνακες και διαγράμματα 

Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλουχία και να γίνεται 

παραπομπή από το κείμενο στον αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα. 

 

Φωτογραφίες 

Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε φωτογραφία να έχει μια  
λεζάντα με σύντομο τίτλο και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία. 

 

Υποβολή των άρθρων 

Τα άρθρα υποβάλλονται με E-mail, σε αρχείο MS  Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sohatzi@upatras.gr Τηλέφωνο 2610 
962318 

 

mailto:sohatzi@upatras.gr

