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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"
(Υποβάλλεται μαζί με την εργασία, τρία φωτοαντίγραφα της εργασίας και την αντίστοιχη δισκέτα ή με την αποστολή ηλεκτρονικού αντιγράφου με e-mail, και τη συμπληρωματική της επόμενης σελίδας συγγραφικής ευθύνης,
οικονομικής γνωστοποίησης και ευχαριστιών)
• Παρακαλώ συμπληρώστε/τσεκάρετε όλα τα σημεία του εντύπου
• Είδος εργασίας (σημειώστε με Χ):
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

• Τίτλος εργασίας ...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
• Ονοματεπώνυμα συγγραφέων ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
• Φορέας ή Κέντρο (α), από το οποίο προέρχεται η εργασία .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
• Υπεύθυνος συγγραφέας για την αλληλογραφία .............................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο ........................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση .....................................................................................................................................................................................................
Τηλέφωνο ............................................................. Fax: ...................................................... E-mail: ..................................................
• Επιβεβαιώστε (σημειώστε με Χ) όλα τα παρακάτω σημεία της εργασίας σας:
Περίληψη της εργασίας στα ελληνικά και αγγλικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού
4–5 λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά
Αντιστοιχία των βιβλιογραφικών αναφορών του κειμένου με τον κατάλογο της βιβλιογραφίας, που παρατίθεται στο τέλος του άρθρου
Καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της «Ψυχιατρικής»
Οι συγγραφείς της εργασίας συμφωνούν με το περιεχόμενό της, τη δημοσίευσή της στο περιοδικό "Ψυχιατρική"
και τη μεταβίβαση των συγγραφικών δικαιωμάτων στο περιοδικό. Το ίδιο κείμενο δεν έχει δημοσιευθεί ούτε έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Οι συγγραφείς δεν έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με
το περιεχόμενο της εργασίας και δηλώνουν ότι το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής
του Ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Όλα τα άτομα που συμμετείχαν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους
πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα. Οι συγγραφείς ακόμη δηλώνουν ότι δεν υπήρξε πηγή οικονομικής υποστήριξης
(εάν υπήρξε πρέπει να δηλωθεί).

Υπογραφές συγγραφέων

Ημερομηνία
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με τη συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου, ο συγγραφέας αλληλογραφίας αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως την
ευθύνη εκ μέρους όλων των συγγραφέων που συνεισέφεραν, των δηλώσεων σχετικά με την Συγγραφική Ευθύνη, την Οικονομική
Γνωστοποίηση, και την Υποστήριξη Χρηματοδότησης.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου και υπογράφοντας στα αντίστοιχα πεδία, ο συγγραφέας αλληλογραφίας πιστοποιεί ότι
κάθε συγγραφέας πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια (Α και Β) και στην συνέχεια προσδιορίζει τη συνεισφορά τού κάθε συγγραφέως,
σημειώνοντας το όνομά του/της, δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
Α. Ο συγγραφέας αλληλογραφίας πιστοποιεί ότι:
• Η υποβληθείσα εργασία αποτελεί πρωτότυπη και έγκυρη εργασία και το κείμενό της ή άλλο με παρεμφερές περιεχόμενο στα
πλαίσια της συγγραφής μου δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού, εκτός της περίπτωσης όπου μαζί
με την εργασία περιγράφεται και επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο. Εφόσον ζητηθεί, ο συγγραφέας αλληλογραφίας, θα παρέχει
τα δεδομένα ή θα συνεργαστεί πλήρως στη συγκέντρωση και παροχή των δεδομένων στα οποία βασίζεται η εργασία. Κάθε συγγραφέας έχει εξουσιοδοτήσει τον συγγραφέα αλληλογραφίας να λειτουργεί ως ο κύριος εκπρόσωπος της συγγραφικής ομάδας,
και να προβαίνει σε βελτιώσεις της εργασίας με βάση τις υποδείξεις των κριτών του περιοδικού.
Β. Κάθε συγγραφέας έχει δώσει την τελική έγκριση για να γίνει η υποβολή τής εργασίας, έχει συμμετάσχει επαρκώς στην εργασία και
αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για όλο το περιεχόμενο και πληροί τις προϋποθέσεις για συγγραφή, εφόσον υπάρχει το όνομά
του/της στην αντίστοιχη γραμμή των πεδίων των συνεισφορών που αναφέρονται παρακάτω.
Οι συγγραφείς που αναφέρονται παρακάτω έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην εργασία στα διάφορα πεδία που αναφέρονται παρακάτω.
(ανέφερε τον αντίστοιχο συγγραφέα δίπλα στο κάθε πεδίο- κάθε συγγραφέας πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον σε ένα
πεδίο. Περισσότεροι από ένας συγγραφείς μπορεί να αναφέρονται σε κάθε πεδίο)
– Ιδέα και σχεδιασμός ........................................................................................................................................................................................................................
– Συγκέντρωση δεδομένων ............................................................................................................................................................................................................
– Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων ...................................................................................................................................................................................
– Σύνταξη του κειμένου ....................................................................................................................................................................................................................
– Επανεξέταση του κειμένου ..........................................................................................................................................................................................................
– Στατιστική ανάλυση ........................................................................................................................................................................................................................
– Χορήγηση χρηματοδότησης .......................................................................................................................................................................................................
– Διοικητική, τεχνική ή υλική υποστήριξη .................................................................................................................................................................................
– Εποπτεία .............................................................................................................................................................................................................................................
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Από όλους τους συγγραφείς που έχουν συνεισφέρει στην εργασία δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριλαμβάνοντας
ειδικά οικονομικά συμφέροντα, σχέσεις και συνεργασίες σχετικές με το αντικείμενο της υποβληθείσας εργασίας.
ή
Βεβαιώνω ότι όλες οι συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών οικονομικών συμφερόντων, σχέσεις και συνεργασίες σχετικές με το αντικείμενο της υποβληθείσας εργασίας είναι οι ακόλουθες:
Χορήγηση Χρηματοδότησης και ο Ρόλος του Χορηγού
Δεν έλαβα χρηματοδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.
ή
Βεβαιώνω ότι όλη η χρηματοδότηση, άλλη οικονομική ενίσχυση, και υλική υποστήριξη για την έρευνα και/ή την εργασία προσδιορίζονται σαφώς στη δήλωση συμφερόντων στο τέλος της εργασίας
ή
Η χρηματοδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση και υλική υποστήριξη για την έρευνα και/ή την εργασία προσδιορίζονται ευκρινώς
παρακάτω:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο συγγραφέας αλληλογραφίας βεβαιώνει ότι:
Όλα τα άτομα που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην εργασία (π.χ. συλλογή δεδομένων, ανάλυση, γραφή ή συμβολή στην έκδοση) αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια συγγραφής ονοματίζονται με την συγκεκριμένη συνεισφορά τους στο κείμενο της εργασίας στις Ευχαριστίες.
Όλα τα άτομα που ονοματίζονται στις Ευχαριστίες έχουν δώσει γραπτή συγκατάθεση προκειμένου να αναφερθεί το όνομά τους.
Αφού ολοκληρώσετε όλα τα παραπάνω απαιτούμενα πεδία, αυτή η φόρμα θα πρέπει να σταλεί μέσω φαξ ή e-mail ηλεκτρονικά
μαζί με το συνοδευτικό έντυπο υποβολής και την υποβληθείσα εργασία.

