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"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ*

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι το επίσημο όργανο της Ελληνικής Ψυχια τρικής 
Εταιρείας, εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο και έχει τον ίδιο 
σκοπό με την Εταιρεία, δηλαδή την προαγωγή της Ψυχιατρικής 
Επιστήμης. Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αναφέρονται 
στους τομείς της Επιδημιολογίας, Ψυχοπαθολογίας, Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής, Βιολογικής Ψυχιατρικής, Ψυχοφαρμακολογίας, Ψυ-
χοθεραπείας, Προληπτικής Ψυχιατρικής. Οι προδιαγραφές του πε-
ριοδικού ταυτίζονται με τις οδηγίες του Διεθνούς Επιστημονικού 
Συμβουλίου Εκδοτών. Για την αναλυτική περιγραφή των προδια-
γραφών βλ. "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals" (www.CouncilScienceEditors.gr). Άλλες πηγές: 
Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.
Εκτός από την έντυπη έκδοσή του, το περιοδικό διατίθεται ελεύθερα 
στην ηλεκτρονική του έκδοση από τις ιστοσελίδες: www.psych.gr ή 
www.betamedarts.gr
Το περιοδικό "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ" δέχεται προς δημοσίευση εργασίες που 
αφορούν σε πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμέ-
νως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευ-
ση κάπου αλλού.
Κατά την υποβολή της εργασίας όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπο-
γράψουν στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής ότι συμφωνούν με το 
περιεχόμενο και αποδέχονται την υποβαλλόμενη προς δημοσίευση 
εργασία και μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στο περιοδικό 

"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ". Οι συγγραφείς ακόμη, 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 πρω-
τόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής του 
Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1995) 
όπως αναθεωρήθηκαν στο Εδιμβούργο (2000) και (δ) ότι όλοι οι ασθε-
νείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα 
αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.
Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα 
και την πρωτοτυπία της έρευνας, όπως επίσης τη σημαντικότητα και 
χρησιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού.
Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Εκδότη 
ή μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να 
εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κρι-
θεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται 
από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της έρευνας. 
Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και παραμέ-
νουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς.
Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους απο-
στέλλονται στους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ενημερώνονται εγγρά-
φως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του περιο-
δικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί. Τα ονόματα των 
κριτών του προηγούμενου έτους εμφανίζονται στο πρώτο τεύχος του 
επομένου έτους. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κά-
νει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προκειμένου να μειώσει ασά-
φειες και επαναλήψεις και να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας 
ανάμεσα στους συγγραφείς και τους αναγνώστες του περιοδικού.

To περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» καταχωρείται και περιλαμβάνεται στα MEDLINE/
PubMed, Ιndex Copernicus, Google Scholar,
EMBASE/Excerpta Medica, GFMER, CIRRIE,
 SCIRUS for Scientific Inf., EBSCOhostTM και στο Iatrotek
(Unofficial Impact Factor 2014: 0.48)

*  Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς και το «συνοδευτικό έντυπο υποβολής» 
υπάρχουν στο 1ο τεύχος κάθε έτους του περιοδικού και στο website της ΕΨΕ: 
www.psych.gr.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ

1.  Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα γραμμένα ταυτόχρονα στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα που αναφέρονται σε επίκαιρα 
θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική 
Επιτροπή ή από μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ή μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επι τροπής (μέχρι 700 
λέξεις και 7–8 βιβλιογραφικές αναφορές).

2.  Ανασκοπήσεις: Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κριτική 
ανάλυση ψυχιατρικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών προς την 
Ψυχιατρική Επιστήμη. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή 
δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
3.000 λέξεις.

3.  Ερευνητικές εργασίες: Προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες 
που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο. Πρέπει οπωσδήπο-
τε να έχει γίνει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Οι 
ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέ-
ξεις (έως 8 συγγραφείς).

4.  Σύντομα άρθρα: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ερευνητικές 
εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν σε περιορισμένο χώ-
ρο. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
1.500 λέξεις.

5.  Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής 
Επιτροπής και αναφέρονται σε θέματα, με τα οποία έχει ιδιαίτε-
ρα ασχοληθεί ο συγγραφέας π.χ. θεραπεία συμπεριφοράς, πα-
θολογική ζηλοτυπία, ψυχοθεραπεία μεταιχμιακών καταστάσεων 
(μέχρι 3.000 λέξεις).

6.  Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
ενδιαφέρουσες αναφορές περιπτώσεων και περιγραφές περι-
πτώσεων όπου εφαρμόσθηκαν νέες διαγνωστικές ή/και θερα-
πευτικές μέθοδοι (μέχρι 1.500 λέξεις).

7.  Γενικά άρθρα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ δέχεται και άρθρα που εκφράζουν 
θεωρητικές απόψεις στον χώρο της Ψυχιατρικής, γνώμες για τα 
συστήματα παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης, απόψεις για τους 
χώρους επαλληλίας μεταξύ Ψυχιατρικής και άλλων επιστημών 
και άλλα άρθρα ανάλογου περιεχομένου. Τα άρθρα αυτά δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις. Η Συντακτική Επιτροπή 
μπορεί να προτείνει τη συντόμευση των άρθρων αυτών προκει-
μένου να δημοσιευθούν ως «Επιστολές προς τη Σύνταξη».

8.  Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και κρί-
σεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις σε 
επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά αποτελέ-
σματα, κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις (συνο-
δεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

9.  Βιβλιοκριτική: Η παρουσίαση και κριτική βιβλίων γίνεται μετά 
από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (μέχρι 600 λέξεις - 
συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

10.  Άρθρα στην αγγλική γλώσσα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα κυκλοφορεί 
στην ελληνική γλώσσα πάντα με αγγλική περίληψη των εργα-
σιών. Δύο τεύχη ετησίως θα κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου στην 
αγγλική (με εκτεταμένη ελληνική περίληψη, περίπου 400 λέξεις). 
Στα τεύχη αυτά θα δημοσιεύονται εργασίες ξένων συναδέλφων, 
αλλά και Ελλήνων. Οι εργασίες Ελλήνων συναδέλφων μπορούν 
να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Όσες ερ-
γασίες προκρίνονται για δημοσίευση και έχουν υποβληθεί στην 
ελληνική γλώσσα θα μεταφράζονται μετά από συνεργασία του 
περιοδικού με τους συγγραφείς.

11.  Όλες οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική και 
αγγλική περίληψη, περίπου 400 λέξεων η κάθε μία. Οι εργασίες 
που αναφέρονται ως σύντομα άρθρα και ως ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική και αγγλική 
περίληψη, περίπου 200 λέξεων η κάθε μία.
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Οι εργασίες υποβάλλονται στο πρωτότυπο και σε τρία φωτο-
αντίγραφα, στη διεύθυνση:

Περιοδικό ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία,

Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα
e-mail: editor@psych.gr

Το δακτυλογραφημένο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από CD με το 
κείμενο της εργασίας ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικό αντίγραφο με 
e-mail. Το κείμενο πρέπει να έχει γραφεί με επεξεργαστή συμβατό 
με πρόγραμμα Windows ή με οποιοδήποτε πρόγραμμα για υπολο-
γιστή Macintosh.

Μαζί με τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να υποβάλλεται συμ-
πληρωμένο το «Συνοδευτικό έντυπο υποβολής εργασίας». Οι υ-
ποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό, που 
γνωστοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος χρησιμοποιείται σε 
κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. Τα άρθρα γράφονται στη δημοτι-
κή γλώσσα. Η δακτυλογράφηση γίνεται στη μία όψη του φύλλου, με 
διπλό διάστημα και περιθώριο τουλάχιστον 3,5 cm.

Στην άνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας πρέπει να υπάρχει ο χαρα-
κτηρισμός κάθε άρθρου (π.χ. Ανασκόπηση, Ερευνητική εργασία κ.λπ.).

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 προέλευ-
σης, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που θα επικοι-
νωνεί με το περιοδικό. Στην ίδια σελίδα αναφέρονται επίσης άτομα, 
οργανισμοί, ιδρύματα κ.λπ., που ενδεχομένως συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση της εργασίας.

Περίληψη: Στη δεύτερη σελίδα γράφεται η ελληνική περίληψη, 
(περίπου 400 λέξεις). Στην περίληψη ανακεφαλαιώνονται τα κύ-
ρια μέρη της εργασίας. Φράσεις όπως «τα ευρήματα συζητούνται» 
πρέπει να αποφεύγονται. Στο τέλος της περίληψης αναγράφονται 
4–6 λέξεις ευρετηρίου.

Αγγλική περίληψη: Στην τρίτη σελίδα γράφεται η αγγλική περί-
ληψη, που πρέπει να έχει έκταση περίπου 400 λέξεων, ο τίτλος του 
άρθρου τα ονόματα των συγγραφέων και η προέλευση του άρθρου 
(ίδρυμα). Στο τέλος της περίληψης αναγράφονται 4–6 λέξεις ευρετη-
ρίου. Η περίληψη πρέπει να δίνει ουσιαστικές πληροφορίες.

Κείμενο: Χωρίζεται σε κεφάλαια. Για τις ερευνητικές εργασίες είναι: 
Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Όσα αποτε-
λέσματα παρατίθενται στους πίνακες δεν επαναλαμβάνονται λεπτο-
μερώς στο κείμενο.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αριθμούνται με αύξοντα αριθ-
μό, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο (σύστημα 
Vancouver). Π.χ. Ο Birley1 βρήκε ότι..., αλλά ο Afford2 διαφώνησε... 

Αναφέρονται τα ονόματα των έξι πρώτων συγγραφέων. Στον βι-
βλιογραφικό πίνακα περιλαμβάνονται μόνον οι βιβλιο γραφικές 
παραπομπές που υπάρχουν στο κείμενο. Στα άρθρα ανασκόπησης 
και τα ειδικά άρθρα οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 100, στις ερευνητικές εργασίες και τα γενικά άρθρα 
τις 50, στα σύντομα άρθρα και τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τις 15 
και στα άρθρα σύνταξης και τις επιστολές προς τη σύνταξη τις 8. Ο 
βιβλιογραφικός κατάλογος συντάσσεται με αύξοντα αριθμό, που α-
ντιστοιχεί στη σειρά εμφάνισης των βιβλιογραφικών παραπομπών 
στο κείμενο, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

1.  Birley JLT, Adear P, Singer D, Rosenberg M. Electrogastrographic 
studies in elderly patients. Gastroenterology 1980, 79:311–314 
(Περιοδικό)

2.  Alford J, Nemiah J. Peptic ulcer in childhood. In: Sodeman WA 
(ed) Pathologic Physiology. Saunders, Philadelphia, 1970:457–472 
(Kεφάλαιο βιβλίου)

3.  Kinden A. Stress and emotion. Springer, Berlin, 1990 (Βιβλίο)

4.  Larsen E, Elliot B. Fatigue in major depression. Psychiatriki 2007, 
(Suppl 1):S143–S144 (Παράρτημα περιοδικού)

5.  Silverstone A, Leman H, Stark J. Attempted suicide by drug-over-
dose. Paper presented at 2nd Congress on Suicide behaviour, 4–6 
May 2002. Rome, Abstracts Book, pp 212–213 (Παρουσίαση σε 
Συνέδριο - Τόμος Πρακτικών)

6.  Henry A, Andrews B. Critical issues for parents with mental illness. 
N.Y. Centre for Mental Health Services 2001 (Cited 2 June 2005) 
Available from www. mentalorg/publications (Ιστοσελίδα)

Οι συντμήσεις των περιοδικών πρέπει να γίνονται με βάση το Index 
Medicus.

Στο τέλος κάθε βιβλιογραφικής αναφοράς θα πρέπει να παρατίθε-
ται το Ψηφιακό Αναγνωριστικό Αντικειμένου – DOI (Digital Object 
Identifier) ως εξής  DOI:

Πίνακες: Γράφονται με διπλό διάστημα σε ξεχωριστή σελίδα. 
Αριθμούνται ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο, με 
αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1), ακολουθεί σύντομη κατατοπιστι-
κή λεζάντα (π.χ. Ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για ψευδοκύηση στο 
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» κατά το 1988) και σε κάθε στήλη υπάρχει 
κατατοπιστική επικεφαλίδα. Αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές.

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.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Για λεπτομέρειες, βλ. 
Ιατρική 1980, 37:139.

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Οι συγγραφείς είναι υπο-
χρεωμένοι να κάνουν μία διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων. 
Εκτεταμένες μεταβολές δεν επιτρέπονται.




