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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Η Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Παιδοψυχιατρικής
Εταιρείας Ελλάδος - Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων. Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο, με γενική
θεματολογία ή αφιερωμένο σ’ ένα ειδικό θέμα.
Το περιοδικό διευθύνεται από 5μελή συντακτική επιτροπή (πρόεδρο και 4 μέλη). Η συντακτική επιτροπή
ορίζεται από το ΔΣ και η θητεία της είναι διετής (συμπίπτει με τη θητεία του ΔΣ).
Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση εργασίες που αφορούν πρωτότυπο υλικό που δεν έχει
δημοσιευθεί προηγουμένως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση κάπου
αλλού.
Όταν ένα άρθρο υποβάλλεται για δημοσίευση στο περιοδικό, οι συγγραφείς το κατατάσσουν σε μία
συγκεκριμένη κατηγορία, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω.
Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η
εργασία κριθεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται από δύο ανεξάρτητους
κριτές. Για τη δημοσίευση του άρθρου απαιτείται σύμφωνη γνώμη και των δύο κριτών. Σε περίπτωση
διαφωνίας, η εργασία κρίνεται από τρίτο κριτή, η αξιολόγηση του οποίου καθορίζει και την τελική
έκβαση. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και παραμένουν ανώνυμοι για αυτούς.
Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους αποστέλλονται στους συγγραφείς. Οι
συγγραφείς ενημερώνονται εγγράφως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί.
Όταν ένα άρθρο υποβάλλεται για δημοσίευση στο περιοδικό, οι συγγραφείς το κατατάσσουν σε μία
συγκεκριμένη κατηγορία, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ:
1. Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα ή/και αμφιλεγόμενα θέματα,
που γράφονται από τη Συντακτική Επιτροπή ή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ύστερα
από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής. Η έκταση του κειμένου και ο βιβλιογραφικός
κατάλογος είναι περιορισμένα (500-800 λέξεις, 5-6 βιβλιογραφικές παραπομπές).
2. Θεωρητικά Κείμενα: Αναφέρονται σε ένα γενικό ή ειδικό θεωρητικό ή επιστημολογικό θέμα,
ανεξάρτητα αν εμπεριέχεται ή όχι κλινικό ή ερευνητικό υλικό (π.χ. η δόμηση της συμβολοποίησης
στα παιδιά, εικόνα σώματος στην εφηβεία, η ηθική διάσταση στη θεραπευτική σχέση). Τα άρθρα
αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις.
3. Ανασκοπήσεις/Μεταναλύσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις κλινικών ή άλλων θεμάτων,
βασισμένες σε σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές. Η έκταση του κειμένου
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγγραφέων της
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Περιγραφικής Ανασκόπησης μπορεί να είναι μέχρι και 2 (δύο). Σε περίπτωση Συστηματικής
Ανασκόπησης τα ονόματα των συγγραφέων μπορούν να είναι μέχρι και 3 (τρία), ενώ για τη Μεταανάλυση μπορεί να είναι μέχρι 8 (οκτώ).
Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής και αναφέρονται στις
τελευταίες απόψεις σε συγκεκριμένο θέμα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
3000 λέξεις.
Ερευνητικά άρθρα: Πρωτότυπες εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο και παρουσιάζουν νέα και σημαντικά ευρήματα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συγγραφέων της Ερευνητικής
Εργασίας μπορεί να είναι μέχρι και 8 (οκτώ).
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παρουσίαση κλινικού υλικού
(case studies). Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.
Άρθρα γενικού ενδιαφέροντος: Αφορούν γενικότερα σε θέματα πολιτικής ψυχικής υγείας και
θεσμών, δομών και λειτουργίας υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, της
διασύνδεσής τους με φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπαίδευσης
στην ειδικότητα, ρόλων και ορίων μεταξύ ειδικοτήτων στις διεπιστημονικές ομάδες.
Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες
εργασίες, παρατηρήσεις σε επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά αποτελέσματα,
κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.
Βιβλιοκριτική: Αφορά στην παρουσίαση και κριτική βιβλίων και γίνεται μετά από πρόσκληση της
Συντακτικής Επιτροπής.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Όλες οι σελίδες αριθμούνται, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.
Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 λέξεις), τα ονόματα των συγγραφέων στην
ονομαστική, το κέντρο προέλευσης, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που θα επικοινωνεί
με το περιοδικό.
Περίληψη: Στη δεύτερη σελίδα γράφεται η ελληνική περίληψη, (περίπου 300 λέξεις). Στο τέλος της
περίληψης αναγράφονται 4–5 λέξεις κλειδιά.
Αγγλική περίληψη: Στην τρίτη σελίδα γράφεται η αγγλική περίληψη, που πρέπει να έχει έκταση 300–500
λέξεων στις ανασκοπήσεις και τις πρωτότυπες εργασίες και 300 λέξεις στις υπόλοιπες. Πρέπει να δίνει
ουσιαστικές πληροφορίες. Στην αρχή της αγγλικής περίληψης αναγράφονται στα Αγγλικά τα ονόματα
των συγγραφέων και ο τίτλος του άρθρου.
Κείμενο: Χωρίζεται σε κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση και
Συμπεράσματα.
Ειδικότερα:
Α. Για τις ερευνητικές εργασίες είναι: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση και
Συμπεράσματα. Στις ερευνητικές εργασίες πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο ερευνητικός
σχεδιασμός της μελέτης, η χρονική περίοδος συγκέντρωσης των δεδομένων, η πηγή των δεδομένων, το
μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγματος, η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο
για την συλλογή των δεδομένων, η άδεια χρήσης αυτού, η διαδικασία στάθμισης αυτού (αξιοπιστία και
εγκυρότητα), το ποσοστό ανταπόκρισης, το είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να συνοδεύουν διαστήματα εμπιστοσύνης και ακριβείς τιμές στατιστικής
σημαντικότητας (p).
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Β. Για τις ανασκοπήσεις/ μεταναλύσεις είναι: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα,
Συζήτηση και Συμπεράσματα. Στις μετα-αναλύσεις θα πρέπει να παρατίθεται στο κεφάλαιο “Yλικό και
Μέθοδος”, το διάγραμμα ροής επιλογής δείγματος άρθρων της μελέτης. Προτείνεται στη συζήτηση να
παρουσιάζεται ουσιαστική αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων των μελετών. Σημαντική είναι σε αυτήν
την ενότητα και η παράθεση της άποψης των συγγραφέων σχετικά με τα μειονεκτήματα και τους
περιορισμούς των υπαρχόντων μελετών καθώς και η παρουσίαση των προτάσεών τους. Οι μετααναλύσεις πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν και τους περιορισμούς της μελέτης.
Γ. Για τις Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις είναι: Εισαγωγή,
Περιγραφή περίπτωσης, Συζήτηση,
Συμπεράσματα.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιογραφικών
παραπομπών. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου πρέπει να αναγράφονται στον
κατάλογο των βιβλιογραφικών παραπομπών στο τέλος του άρθρου. Αναφέρεται το όνομα ολόκληρο του
ή των συγγραφέων και το έτος δημοσίευσης μέσα στο κείμενο και ο βιβλιογραφικός κατάλογος
συντάσσεται με αλφαβητική σειρά, όπως ορίζεται στο βιβλιογραφικό σύστημα APA style,
https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf (βλ. παράρτημα).
Πίνακες: Γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα. Αριθμούνται ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο
κείμενο, με αραβικούς αριθμούς.
Εικόνες: Πρέπει να στέλνονται είτε τα πρωτότυπα των σχεδίων (με σινική μελάνη) είτε φωτογραφίες. Στο
πίσω μέρος πρέπει να αναγράφεται με μολύβι ο αριθμός της εικόνας, οι συγγραφείς και ο τίτλος της
εικόνας. Όλες οι εικόνες πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς.
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ:
Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι: α. δεν υπήρξε οικονομική υποστήριξη από διάφορες πηγές (εάν υπήρξε
πρέπει να δηλωθεί), β. δεν υπήρξαν αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά με το υλικό της έρευνας που
υπεβλήθη προς δημοσίευση, γ. το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής/
Συμβούλιο Δεοντολογίας του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα
σύμφωνα με την Διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration of Helsinki, 1975
αναθεώρηση 2008) (www.wma.net) και τις αρχές που διατυπώνονται από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών
Ιατρικών
Επιστημονικών
Περιοδικών
(International
Committee
of
Medical
Journal
Editors, www.icmje.org ) και δ. ότι όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν
στην έρευνα αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ:
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή προς τον Πρόεδρο της Σύνταξης, με θέμα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ στη διεύθυνση journal@hscap.gr. Η συγγραφή του κειμένου πρέπει να γίνεται στο
πρόγραμμα Microsoft Word (σε 1.5 διάστιχο, γραμματοσειρά Arial 12). Οι γραφικές παραστάσεις,
φωτογραφίες και οι έγχρωμες εικόνες θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με το άρθρο σε ξεχωριστά
αρχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εργασιών, θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη μία
συνοδευτική επιστολή (επισυνάπτεται) στην οποία αναγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με την
κατηγορία του άρθρου, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του συγγραφέα με τον οποίο
θα γίνεται η αλληλογραφία. Εφόσον το άρθρο γίνει αποδεκτό, αποστέλλεται στους συγγραφείς επιστολή
με την οποία μεταξύ άλλων γίνεται και η μεταφορά των δικαιωμάτων στο περιοδικό με υπογραφή όλων
των συγγραφέων καθώς και δήλωση σχετική με τη σύγκρουση συμφερόντων.
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