
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Στα «Ελληνικά ∆ιαβητολογικά Χρονικά» της ∆ιαβητολογικής

Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (∆ΕΒΕ) δηµοσιεύονται εργασίες που 

έχουν διαβητολογικό ενδιαφέρον µε κύριο σκοπό την ιατρική 

εκπαίδευση και επιµόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και φοιτητών. 

Οι εργασίες που δηµοσιεύονται ακολουθούν συγκεκριµένη δοµή 

και ανήκουν σε ορισµένους τύπους άρθρων. 

Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται στα Ελληνικά και 

Αγγλικά από τα ονόµατα συγγραφέων, τον τίτλο του άρθρου, 

την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά. Εξαίρεση αποτελούν τα 

«Εκπαιδευτικά άρθρα» τα οποία δεν συνοδεύονται από περίληψη 

ούτε από βιβλιογραφία, καθώς και οι «Ενδιαφέρουσες 

δηµοσιεύσεις». 

ΕΙ∆Η ΑΡΘΡΩΝ ΠOΥ ∆ΗΜOΣΙΕΥOΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙO∆ΙΚO 

Άρθρα της σύνταξης: Γράφονται από τον διευθυντή 

σύνταξης του περιοδικού ή από άλλο πρόσωπο µετά από σχετική 

ανάθεση που του κάνει ο διευθυντής σύνταξης ή ο πρόεδρος ή το 

∆.Σ. της ∆ΕΒΕ τον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη µε απόφασή του. ∆εν 

υπερβαίνουν τις δυο σελίδες. 

Ανασκοπήσεις: Γράφονται κατά προτίµηση από έναν/µία 

συγγραφέα, κατ’ εξαίρεση από δύο ή τρεις, ιδίως όταν το θέµα 

απαιτεί συγγραφείς διαφορετικών ειδικοτήτων. Η έκταση του 

άρθρου πρέπει να είναι 15 έως 25 σελίδες στις οποίες 

περιλαµβάνονται η εικονογράφηση, η βιβλιογραφία και στα 

Ελληνικά και Αγγλικά: η περίληψη, οι λέξεις-κλειδιά, οι 

συγγραφείς και ο τίτλος του άρθρου. 

Επίκαιρα θέµατα: Το αντικείµενο των άρθρων της 

κατηγορίας αυτής µπορεί να είναι διαγνωστικού ή θεραπευτικού 

περιεχοµένου ή και να αφορά οποιονδήποτε τοµέα της ιατρικής 

επιστήµης. Γράφονται για να κάνουν ευρύτερα γνωστό ένα 

πρόσφατο επίτευγµα στον τοµέα που έχουν επιλέξει οι 

συγγραφείς. 

Η έκταση του άρθρου πρέπει να περιορίζεται σε 4-6 περίπου 

σελίδες µε 10-15 βιβλιογραφικές παραποµπές. 

Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό ή εργαστηριακό ή 

κλινικοεργαστηριακό περιεχόµενο. Το κείµενο περιλαµβάνει 

βραχεία εισαγωγή, όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 

περιγραφή του υλικού και των µεθόδων, έκθεση των 

αποτελεσµάτων, συζήτηση στην οποία περιλαµβάνονται και τα 

τελικά συµπεράσµατα. 

Η περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής και να περιέχει τον σκοπό 

της εργασίας, τις βασικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, τα 

κύρια ευρήµατα και τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα. Η έκταση 

του άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 σελίδες, µαζί µε τη 

βιβλιογραφία. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές παρουσιάζονται 

ενδιαφέρουσες ή σπάνιες περιπτώσεις µε κλινικές εκδηλώσεις 

που περιγράφονται για πρώτη φορά, ή περιπτώσεις µε ιδιαίτερη 

ατυπία, καθώς και άλλες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν νέες 

διαγνωστικές ή θεραπευτικές µέθοδοι ή διατυπώνονται νέες 

απόψεις για την παθογένειά τους. 

Έχουν έκταση έως 5 σελίδες και περιλαµβάνουν σύντοµη 

εισαγωγή, περιγραφή της περιπτώσεως, πίνακες ή εικόνες (έως 

4), τα κύρια εργαστηριακά ευρήµατα, βραχύ σχόλιο-συζήτηση, 

περιορισµένη βιβλιογραφία (10-15 παραποµπές). 

Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για 

δηµοσιευµένα άρθρα, παρατηρήσεις για ανεπιθύµητες ενέργειες 

φαρµάκων, κρίσεις για το περιοδικό κ.τ.λ. Η έκτασή τους δεν 

υπερβαίνει τις 400 λέξεις. O αριθµός των βιβλιογραφικών 

παραποµπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ. 

Εκπαιδευτικά άρθρα: Πρόκειται για σύντοµα άρθρα (4-5 

σελίδων) που αποσκοπούν στη βασική διαβητολογική 

εκπαίδευση νέων γιατρών ή φοιτητών. ∆εν συνοδεύονται από 

περίληψη ούτε από βιβλιογραφία. 

Ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις: Κατόπιν προσκλήσεως 

ανατίθεται σε µέλος της εταιρείας να παρουσιάσει τα µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αποτελέσµατα ερευνών, τα οποία έχουν προσφάτως 

δηµοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε µεγάλα 

συνέδρια. 

ΊΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της 

Εταιρείας (info@ngda.gr) ως συνηµµένα αρχεία. 

Μετά τον έλεγχο και εφόσον το άρθρο έχει γραφτεί σύµφωνα µε 

τις οδηγίες που παρέχονται προς τους συγγραφείς, στέλνεται για 

ανεξάρτητη κρίση σε δύο αρµόδιους επιστηµονικούς 

συµβούλους του περιοδικού (κριτές) χωρίς να φαίνονται τα 

ονόµατα και η προέλευση της εργασίας. 

 



Οι κρίσεις στη συνέχεια στέλνονται προς τους/τις 

συγγραφείς προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις. Oι τελικές διορθώσεις που θα κάνει ο/η 

συγγραφέας σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κριτών, πρέπει να 

είναι υπογραµµισµένες ώστε να διευκολυνθεί ο σχετικός έλεγχος. 

Στη συνέχεια το άρθρο παίρνει σειρά δηµοσιεύσεως. 

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Η γραµµατοσειρά του άρθρου πρέπει να είναι Times New

Roman, το µέγεθος της γραµµατοσειράς δεκατέσσερα (14) και η 

απόσταση των σειρών πρέπει να είναι 1,5. 

Oι σελίδες των άρθρων πρέπει να είναι αριθµηµένες 

διαδοχικά, ξεκινώντας από τη σελίδα τίτλου. 

Oι συγγραφείς πρέπει να διατηρούν στο αρχείο τους 

αντίγραφα όλων των στοιχείων των εργασιών (εργαστηριακές 

εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, 

πορίσµατα βιοψιών κ.τ.λ.) τις οποίες θα υποβάλλουν στον 

διευθυντή σύνταξης εφόσον τους ζητηθεί. 

Κάθε άρθρο, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 

υπάγεται, πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες 

και µορφή: 

Πρώτη σελίδα - Σελίδα του τίτλου: Στη σελίδα αυτή 

αναγράφονται: 

1) ο τίτλος του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν σύντοµος (όχι περισσότερες από 20 λέξεις) αλλά 

κατατοπιστικός, 

2) το πρώτο όνοµα, τα αρχικά του πατρικού (αν το 

επιθυµείτε), το επίθετο κάθε συγγραφέα και οι υψηλότεροι 

ακαδηµαϊκοί τίτλοι (όχι ο τίτλος της θέσεως), 

3) το όνοµα των κλινικών, εργαστηρίων, τµηµάτων ή και 

ιδρυµάτων στα οποία έγινε η εργασία, 

4) το όνοµα και η διεύθυνση του συγγραφέα που είναι 

υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το e-mail και το τηλέφωνο 

επικοινωνίας του υπευθύνου σχετικά µε την εργασία. 
∆εύτερη σελίδα: Περιέχει την περίληψη στα Ελληνικά. 

Οι ακόλουθες σελίδες περιέχουν το κείµενο της εργασίας 

µε τον τύπο που ακολουθεί το περιοδικό. 

Η τελευταία σελίδα περιέχει τον τίτλο και τα ονόµατα 

του/των συγγραφέων, την Περίληψη στην αγγλική γλώσσα, και 

τους πρόσθετους Όρους ευρετηρίου στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και 

πρέπει να αναφέρει τον σκοπό της εργασίας, τη βασική 

µεθοδολογία (ασθενείς ή πειραµατόζωα, παρατηρήσεις και 

αναλυτικές µεθόδους), τα κύρια ευρήµατα (δώστε ειδικά 

στοιχεία και αναφέρετε αν τα ευρήµατα είναι στατιστικώς 

σηµαντικά) και τα κύρια συµπεράσµατα. Τονίστε τις νέες και 

σηµαντικές πλευρές της µελέτης ή των παρατηρήσεων. 

Χρησιµοποιήστε µόνο αποδεκτές συντµήσεις. 

Κάτω από την περίληψη, σηµειώστε και χαρακτηρίστε τρεις 

έως δέκα πρόσθετους όρους ευρετηρίου, οι οποίοι θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την ετοιµασία του καταλόγου 

περιεχοµένων. Χρησιµοποιήστε όρους οι οποίοι είναι γενικώς 

αποδεκτοί και χρησιµοποιούνται. 

Πρωτότυπες εργασίες 

Το κείµενο των κλινικών και πειραµατικών εργασιών συνήθως 

διαιρείται σε τµήµατα µε τις εξής επικεφαλίδες: Εισαγωγή, Υλικό 

-Μέθοδοι, Αποτελέσµατα και Συζήτηση. Μεγάλα άρθρα θα 

χρειαστούν οπωσδήποτε να κατατµηθούν σε τµήµατα µε 

καθορισµένο περιεχόµενο προκειµένου να παρουσιαστούν µε 

σαφήνεια, ιδίως τα Αποτελέσµατα και η Συζήτηση. 

Εισαγωγή: Καθορίστε σαφώς τον σκοπό του άρθρου. 

Συνοψίστε τον αποχρώντα λόγο της συγγραφής της µελέτης ή της 

παρατήρησης. ∆ώστε τις αυστηρώς απαραίτητες βιβλιογραφίες 

και µην ανασκοπείτε το θέµα εκτενώς. 

Υλικό - Μέθοδοι: Περιγράψτε µε σαφήνεια τον τρόπο 

επιλογής του προς µελέτη υλικού (ασθενείς, πειραµατόζωα και 

µάρτυρες). Περιγράψτε τις µεθόδους, τις συσκευές (όνοµα και 

διεύθυνση του κατασκευαστή σε παρένθεση) και τις τεχνικές µε 

αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να επιτρέψετε σε άλλους συγγραφείς 

να αναπαράγουν τα αποτελέσµατα. ∆ώστε βιβλιογραφία για 

καθιερωµένες µεθόδους, συµπεριλαµβανοµένων και των

στατιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και 

βιβλιογραφίες και βραχεία περιγραφή των µεθόδων, οι οποίες 

έχουν δηµοσιευτεί αλλά δεν είναι γνωστές πολύ καλά. 

Περιγράψτε καινούριες ή ουσιαστικά τροποποιηµένες µεθόδους, 

εξηγήστε τον λόγο που τις χρησιµοποιήσατε και κάντε µια 

εκτίµηση των περιορισµών τους. 

Περιλάβετε τον αριθµό των παρατηρήσεων και, όταν 

κρίνετε απαραίτητο, τη στατιστική σηµασία τους. Σε ειδικές 

περιπτώσεις είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµέρειες µε τη µορφή 

πινάκων, ως παράρτηµα, στο τέλος της εργασίας. 

Αποτελέσµατα: Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε µια 

λογική σειρά στο κείµενο, τους πίνακες και τα σχεδιαγράµµατα. 

Μην επαναλαµβάνετε στο κείµενο τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στους πίνακες ή τα σχεδιαγράµµατα: τονίστε ή 

αναφερθείτε περιληπτικά µόνο στις σηµαντικές παρατηρήσεις. 

Συζήτηση: Τονίστε τις νέες και σηµαντικές απόψεις που 

υποστηρίζονται από τη µελέτη και τα συµπεράσµατα που προ-

κύπτουν. Μην επαναλαµβάνετε λεπτοµερώς τα δεδοµένα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων παρά µόνο τα 

κύρια ευρήµατα κατά τη συζήτησή τους. Αναφερθείτε στη 

σηµασία που έχουν τα ευρήµατά σας, αξιολογώντας παράλληλα 

και τους περιορισµούς στην ερµηνεία τους και συσχετίστε τα µε 

παρατηρήσεις που αναφέρονται σε άλλες ανάλογες µελέτες. 

Συνδέστε τα συµπεράσµατα µε τους στόχους της µελέτης, αλλά 

αποφύγετε να πάρετε θέση και να βγάλετε συµπεράσµατα όταν 

δεν είναι τεκµηριωµένα και δεν υποστηρίζονται απόλυτα από τα 

δικά σας δεδοµένα. Μην αναφέρετε συµπεράσµατα άλλων 

συγγραφέων τα οποία όµως δεν προκύπτουν ως δεδοµένα από 

την έρευνά σας. 



Αποφεύγετε να δηλώνετε ή να διεκδικείτε προτεραιότητα 

για εργασία η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Κάντε νέες 

υποθέσεις, όταν δικαιολογούνται, αλλά χαρακτηρίστε τις έτσι 

σαφώς. Προτάσεις και εισηγήσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, 

µπορούν να περιληφθούν. 

Ακολουθείστε το σύστηµα Vancouver στην παράθεση των 

βιβλιογραφικών αναφορών (λεπτοµερής περιγραφή παρατίθεται 

παρακάτω). 

Περιορισµοί - µειονεκτήµατα. Αναφερθείτε σε µειονε-

κτήµατα που θεωρείτε ότι έχει η εργασία σας, π.χ., µικρός 

αριθµός ασθενών, ετερογενές υλικό, µικρή διάρκεια παρα-

κολούθησης κ.ο.κ. 

Ευχαριστίες: Ευχαριστήστε µόνο τα πρόσωπα τα οποία 

έχουν ουσιαστική συµβολή στη µελέτη. 

Λέξεις-κλειδιά: Γράψτε µε προσοχή τις λέξεις-κλειδιά στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα ώστε να βοηθούν στην αναζήτηση 

σχετικών δηµοσιεύσεων σε µια βάση δεδοµένων (επισκεφθείτε 

την ηλεκτρονική βάση του περιοδικού

https://www.ngda.gr/default.aspx?catid=296 . 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 

Πρέπει να διακρίνονται στην περίληψη, στην εισαγωγή, στην 

περιγραφή της περίπτωσης (ιστορικό, συµπτώµατα 

προσέλευσης, εργαστηριακός έλεγχος, πορεία νόσου, 

διαγνωστική λογική, έκβαση) και στη συζήτηση - συµπε-

ράσµατα. 

Ανασκοπήσεις 

Ακολουθούν έναν επαγωγικό τρόπο παρουσίασης, µε επιµέρους 

επικεφαλίδες, ώστε να διαβάζονται εύκολα. Πρέπει να 

περιλαµβάνουν πολλές βιβλιογραφικές παραποµπές (συνήθως 

άνω των πενήντα) και να καλύπτουν πλήρως το υπό πραγµάτευση 

θέµα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παραδείγµατα τρόπου γραφής των βιβλιογραφιών (κατά 

το σύστηµα Vancouver): 

Βιβλιογραφίες: Αριθµήστε τις βιβλιογραφικές παραποµπές 

διαδοχικά, µε τη σειρά µε την οποία αναφέρονται στο κείµενο. 

Χρησιµοποιήστε για τις βιβλιογραφίες στο κείµενο, στους 

πίνακες και στις λεζάντες, αραβικούς αριθµούς σε εκθέτες (1,2,3 

κ.τ.λ.) µετά την τελεία της πρότασης (π.χ. .. .διαβητικής 

κετοξέωσης.1). Αν µια βιβλιογραφία επαναλαµβάνεται ισχύει ο 

αριθµός της πρώτης αναφοράς. 

Οι τίτλοι των περιοδικών πρέπει να γράφονται κατά τον 

καθιερωµένο τρόπο για κάθε περιοδικό, σε συντοµογραφία αν 

πρόκειται για λέξεις περισσότερες από µια (σύµφωνα µε τον 

Index Medicus), π.χ., Diabet Med. 

Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρησιµοποίηση περιλήψεων 

(abstracts) ως βιβλιογραφικών παραποµπών. «Αδηµοσίευτες 

παρατηρήσεις» µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατ’ εξαίρεση 

εφόσον έχουν ανακοινωθεί ή αποτέλεσαν τµήµα βιβλίου. 

Η «προσωπική επικοινωνία» δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως 

βιβλιογραφία, αν και η παραποµπή σε γραπτή και όχι προφορική 

επικοινωνία µπορεί να αναφερθεί εµβόλιµα στο κείµενο (σε 

παρένθεση). Εργασίες οι οποίες έχουν γίνει δεκτές προς 

δηµοσίευση, αλλά δεν δηµοσιεύθηκαν ακόµη, µπορεί να 

αναφερθούν στη βιβλιογραφία. Στην περίπτωση αυτή σηµειώστε 

το περιοδικό και τη φράση “in press” - «υπό δηµοσίευση» (σε 

παρένθεση). Να µην αναφέρεται στις βιβλιογραφίες ο µήνας 

δηµοσίευσης που συχνά παρέχεται στη βάση δεδοµένων Pubmed. 

Αρκούν ο τόµος του περιοδικού, ο χρόνος και οι σελίδες του 

άρθρου. Η τελευταία σελίδα αναφέρεται συντετµηµένα. 

Άρθρα: 

Τυπικό άρθρο περιοδικού (Γράψτε όλους τους συγγραφείς, 

εφόσον είναι έξι ή λιγότεροι· όταν είναι επτά ή περισσότεροι, 

αναφέρετε µόνο τους πρώτους τρεις και προσθέστε «et al» ή «και 

συν.» αν πρόκειται για ελληνική δηµοσίευση): 

You CH, Lee KY, Chey WY, Menguy R, et al. Electrogastro-

graphic study of patients with unexplained nausea, bloating and 

vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 311-4. 

Ενσωµατωµένος συγγραφέας σε οµάδα εργασίας: 

Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. 

Failure of syngeneic bone marrow graft without preconditioning 

in posthepatitis marrow aplasia. Lancet 1977; 2: 242-4. 

Χωρίς συγγραφέα: 

Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas 

(Editorial). Br Med J 1981; 283: 628. 
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Οδηγίες για πίνακες, σχήµατα και εικόνες 

Πίνακες: Κάθε πίνακας πρέπει να είναι πλήρης, µαζί µε τη 

λεζάντα του και τις υποσηµειώσεις στην ελληνική γλώσσα. Η 

λεζάντα πρέπει να είναι στο πάνω µέρος του πίνακα και να 

προηγείται η λέξη «Πίνακας» µε τον σχετικό αριθµό του 

(αραβικοί αριθµοί και όχι λατινικοί). Μην υποβάλλετε τους 

πίνακες ως φωτογραφίες. Σηµειώστε σε κάθε στήλη µια βραχεία 

ή συντετµηµένη επικεφαλίδα. Γράψτε τις επεξηγηµατικές 

πληροφορίες ως υποσηµείωση και όχι στον τίτλο. Εξηγήστε στις 

υποσηµειώσεις όλες τις µη καθιερωµένες συντµήσεις που 

χρησιµοποιούνται σε κάθε πίνακα. Στις υποσηµειώσεις 

χρησιµοποιήστε τα παρακάτω σύµβολα, µε την εξής σειρά: *, **, 

+, ++, §, §§. 

Εικόνες: Υποβάλλετε τις απαραίτητες εικόνες αριθµηµένες 

(περιλαµβάνονται και τα σχήµατα). Οι εικόνες πρέπει να 

αναφέρονται και στο κείµενο, ώστε να γνωρίζει ο υπεύθυνος 

σελιδοποίησης πού πρέπει να τοποθετηθούν. Τα γράµµατα, οι 

αριθµοί και τα σύµβολα πρέπει να είναι σαφή, οµοιόµορφα και 

κατάλληλου µεγέθους έτσι ώστε, όταν σµικρυνθούν για τη 

δηµοσίευση, να εξακολουθούν να παραµένουν ευανάγνωστα. Οι 

τίτλοι και οι λεπτοµερείς επεξηγήσεις να γράφονται στις λεζάντες 

των εικόνων µετά την εικόνα (στο κάτω µέρος) και όχι πάνω στις 

ίδιες τις εικόνες, και πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός 

από καθιερωµένους όρους σε σύντµηση, π.χ., HDL, TGF κ.τ.λ. 

Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται ως χωριστά αρχεία εικόνων. 

Μη χρησιµοποιείτε αυτούσια σχήµατα ή εικόνες από ξένες 

δηµοσιεύσεις γιατί τότε πρέπει να έχετε την άδεια του ξένου 

περιοδικού. 

Αν υπάρχουν φωτογραφίες ατόµων, θα πρέπει είτε τα 

πρόσωπά τους να µην διακρίνονται ή να καλύπτονται µε παχιά 

µαύρη επικάλυψη ή αν φαίνονται να συνοδεύονται από γραπτή 

άδεια των ασθενών για τη δηµοσίευση των φωτογραφιών. 

Αν µια φωτογραφία έχει δηµοσιευθεί κάπου αλλού, ση-

µειώστε στις ευχαριστίες την πηγή προέλευσης. Για όσες εικόνες 

απαιτείται άδεια από τον συγγραφέα/εκδότη πρέπει οι άδειες να 

επισυναφθούν στο άρθρο, εκτός και εάν είναι ελεύθερες για 

χρήση. 

Λεζάντες των εικόνων: Οι λεζάντες των εικόνων µπαίνουν 

κάτω από την εικόνα (αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στους 

πίνακες). Χρησιµοποιήστε για την αρίθµηση αραβικούς 

αριθµούς. Αν χρησιµοποιήσετε σύµβολα, βέλη, αριθµούς ή 

γράµµατα για να χαρακτηρίσετε τµήµατα των εικόνων, 

σηµειώστε τα στο κάτω µέρος µετά την εικόνα και επεξηγήστε 

τα. 

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη δηµοσίευση της εργασίας. 

Πνευµατικά δικαιώµατα 

Οι εργασίες που δηµοσιεύονται στα Ελληνικά ∆ιαβητολογικά 

Χρονικά αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συγγραφέα και 

του περιοδικού. Η δηµοσίευση µιας εργασίας δεν συνεπάγεται 

αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από µέρους του 

περιοδικού.  

 

                                                                               


