
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΣΟΤ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 
ασ ενθμερϊνουμε ότι το υμβοφλιο του Παγκφπριου Οδοντιατρικοφ υλλόγου αποφάςιςε να 
προχωριςει ςτθν επανζκδοςθ Οδοντιατρικοφ Περιοδικοφ ςτο οποίο κα δθμοςιεφονται άρκρα 
επιςτθμονικοφ αλλά και επαγγελματικοφ ενδιαφζροντοσ. 
 
Παρακαλοφμε τουσ ςυνάδελφουσ που ενδιαφζρονται να ςτείλουν άρκρα προσ δθμοςίευςθ να 
το πράξουν μζχρι τισ 30 Ιουλίου 2016.  
Ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ, τα άρκρα πρζπει να ζχουν ζκταςθ 1000- 5000 λζξεισ, 
εξαιρουμζνων τθσ περίλθψθσ και τθσ βιβλιογραφίασ (βλζπε ςθμειϊςεισ πιο κάτω). 
 
Οι φωτογραφίεσ που κα αποςτζλλονται πρζπει να είναι μεγζκουσ 700 KB μζχρι 2ΜΒ (ανά 
φωτογραφία). Φωτογραφίεσ μεγαλφτερεσ από αυτζσ των πιο πάνω προδιαγραφϊν μπορεί να 
ηθτθκοφν από τουσ ςυγγραφείσ για καλφτερθ εκτφπωςθ (αποςτολι με USB ςτον φλλογο). 
 
Σο κείμενο και οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 
ΠΟ:  lda@cytanet.com.cy  με Σίτλο/Subject:  ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟ (ΟΝΟΜΑ + ΕΠΙΘΕΣΟ). 
 
Ευελπιςτοφμε ςτθν όςον το δυνατόν μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ για ςυμμετοχι ςτθ νζα αυτι 
προςπάκεια του υμβουλίου του υλλόγου μασ. 
 
 

φνταξθ των εργαςιϊν 

Για τθ ςφνταξθ των εργαςιϊν, ακολουκοφνται οι υποδείξεισ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ υντακτϊν Ιατρικϊν 
Περιοδικϊν (βλ. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. N Engl J Med 1991, 
324: 424-428 ι Ιατρικι Εταιρεία Ακθνϊν: Η ιατρικι εργαςία και πϊσ γράφεται. Κλινικό Φροντιςτιριο 1984). 

Δομι εργαςιϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ εργαςίεσ  πρζπει να ζχουν τθν εξισ δομι: 
1. ελίδα τίτλου 

2. Ελλθνικι-Αγγλικι περίλθψθ 

3. Κυρίωσ κείμενο 

4. Ευχαριςτίεσ 

5. Βιβλιογραφία 

6. Πίνακεσ και εικόνεσ 

7. Λεηάντεσ 

Κακεμία από τισ ενότθτεσ αυτζσ κα πρζπει να ξεκινά ςε ξεχωριςτι ςελίδα. Όλεσ οι ςελίδεσ αρικμοφνται 
με ενιαία αρίκμθςθ, ξεκινϊντασ από τθ ςελίδα τίτλου. 
  

1-ελίδα τίτλου. Αποτελεί υποχρεωτικά τθν πρϊτθ ςελίδα όλων ανεξαιρζτωσ των άρκρων που υποβάλλονται ςτο 
περιοδικό και περιλαμβάνει ςτα ελληνικά και αγγλικά: 
Τον τίτλο του άρκρου, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 12 λζξεισ και ςφντομο τίτλο. Δεν επιτρζπονται 
ςυντμιςεισ λζξεων ι φράςεων ςτον τίτλο, αντίκετα, επιτρζπεται θ χριςθ διεκνϊσ παραδεκτϊν ςυμβολιςμϊν. Τα 
ονόματα των ςυγγραφζων, αρχικό μικροφ ονόματοσ και επϊνυμο. Το όνομα του ιδρφματοσ ι του 
εργαςτθρίου από το οποίο προζρχεται θ εργαςία. Αν πρόκειται για περιςςότερα του ενόσ, ςθμειϊνεται με 
αρικμθτικζσ ενδείξεισ (ςε δείκτθ) ςε ποιο από αυτά ανικει κάκε ςυγγραφζασ. Δφο ζωσ πζντε όρουσ 
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ευρετθριάςεωσ (λζξεισ-κλειδιά). Αυτοί κα πρζπει να ςυγκαταλζγονται ςτουσ διεκνείσ όρουσ λεξικογράφθςθσ του 
Index Medicus και ςτθν απόδοςι τουσ ςτα ελλθνικά, όπωσ ζχει γίνει από το ΙΑΣΡΟΣΕΚ (MeSH-Hellas - Βιοϊατρικι 
Ορολογία). Τθν ακριβι διεφκυνςθ, τθλζφωνο και θλεκτρονικι διεφκυνςθ του υπεφκυνου για τθν αλλθλογραφία 
με το περιοδικό ςυγγραφζα και πθγζσ που πικανόν ενίςχυςαν τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςίασ. 
2-Ελλθνικι-Αγγλικι Περίλθψθ. Οι αναςκοπιςεισ ςυνοδεφονται από περίλθψθ εκτάςεωσ μζχρι 300 λζξεων, οι 
ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ μζχρι 100 και οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ μζχρι 200. Η αγγλικι περίλθψθ πρζπει να 
ςυμβαδίηει τόςο ςε ζκταςθ όςο και ςε περιεχόμενο με τθν ελλθνικι. 
3-Κυρίωσ κείμενο. 
υντμιςεισ λζξεων ι φράςεων επιτρζπονται, αρκεί να αναφζρονται, ςε παρζνκεςθ, δίπλα ςτθν πρϊτθ εμφάνιςθ 
των αντίςτοιχων λζξεων ι φράςεων ςτο κείμενο. Η επεξιγθςθ αυτι των ςυντμιςεων ςτο κείμενο είναι 
υποχρεωτικι, ακόμθ και όταν θ ίδια επεξιγθςθ ζχει γίνει ςτθν περίλθψθ. Αντίκετα, οι ςυμβολιςμοί που ζχουν 
προτακεί από διεκνείσ οργανιςμοφσ δεν χρειάηονται επεξιγθςθ. υνιςτάται ςτουσ ςυγγραφείσ να χρθςιμοποιοφν 
τουσ πιο πρόςφατα διεκνϊσ προτακζντεσ όρουσ  και ςυμβολιςμοφσ (π.χ. τα βακτιρια γράφονται με τθ λατινικι 
τουσ ονομαςία και πλάγιουσ χαρακτιρεσ), κακϊσ και τισ επίςθμεσ αποδόςεισ τουσ ςτα ελλθνικά. Η παράκεςθ 
αυτοφςιων ξενόγλωςςων όρων και, πολφ περιςςότερο, λζξεων, μζςα ςτο κείμενο, πρζπει να περιορίηεται ςτουσ 
απολφτωσ απαραίτθτουσ. ε περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει παραδεκτι ελλθνικι απόδοςθ, ο ξενόγλωςςοσ όροσ 
πρζπει να παρατίκεται αυτοφςιοσ, ςε παρζνκεςθ, δίπλα ςτθν πρϊτθ εμφάνιςθ τθσ ελλθνικισ απόδοςισ του από 
το ςυγγραφζα ςτο κείμενο. Οι μονάδεσ των διαφόρων μεγεκϊν αναφζρονται με τουσ διεκνϊσ παραδεκτοφσ 
ςυμβολιςμοφσ τουσ και όχι με τισ ελλθνικζσ ονομαςίεσ τουσ ι ςυντμιςεισ. Για παράδειγμα, γράφεται "min" και 
όχι "λεπτό", "κφτταρα/μL" και όχι "κφτταρα κ.κ.χ.". ε περίπτωςθ αναφοράσ ςυγγραφζων ςτο κείμενο, 
αναγράφεται μόνο το επϊνυμό τουσ και θ θμερομθνία. Αν οι ςυγγραφείσ αυτοί είναι δφο, μεταξφ των επωνφμων 
τοποκετείται «και», ενϊ αν είναι περιςςότεροι, αναγράφεται το επϊνυμο του πρϊτου ακολουκοφμενο από τθ 
ςυντομογραφία «etal», όταν πρόκειται για ξζνουσ, ι από τθ ςυντομογραφία «και ςυν», όταν είναι Ζλλθνεσ. 
υνιςτάται, τζλοσ, θ αποφυγι τθσ χριςθσ του πρϊτου προςϊπου των ρθμάτων. ε περιπτϊςεισ ερευνϊν που 
αφοροφν ςε ανκρϊπουσ, πρζπει να διευκρινίηεται ότι τθρικθκε θ Διακιρυξθ του Ελςίνκι (1992). 

  
3.1-Βιβλιογραφικζσ αναςκοπιςεισ. Περιλαμβάνουν μία κατατοπιςτικι ειςαγωγι και ςτθ ςυνζχεια αναφζρονται, 
τεκμθριωμζνεσ βιβλιογραφικά, όλεσ τισ απόψεισ που αφοροφν ςτο κζμα τθσ αναςκόπθςθσ. Σζλοσ, οι ςυγγραφείσ 
παρακζτουν ςυνκετικι κριτικι ανάλυςθ των απόψεων αυτϊν και καταλιγουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα. 
υνιςτάται θ ζκταςι του κειμζνου να μθν είναι μεγαλφτερθ των 5000 λζξεων και θ βιβλιογραφία να μθν 
υπερβαίνει τισ 100 παραπομπζσ. Η ςυντακτικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτεί από τουσ ςυγγραφείσ τον 
περιοριςμό τθσ ζκταςισ τουσ. 
3.2-Ερευνθτικζσ εργαςίεσ. Είναι πρωτοδθμοςιευόμενεσ κλινικζσ ι πειραματικζσ μελζτεσ ζκταςθσ κειμζνου 
περίπου 2500 λζξεων και μζχρι 20 βιβλιογραφικϊν αναφορϊν. Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ χωρίηονται, κατά κανόνα, 
ςτα εξισ τμιματα:  Ειςαγωγι που περιλαμβάνει μία ςυνοπτικι αναςκόπθςθ του αντικειμζνου και το ςκοπό τθσ 
εργαςίασ ςτθν τελευταία παράγραφο. Υλικό και μζκοδοσ. τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται το υλικό που 
χρθςιμοποιικθκε και αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ, κακϊσ επίςθσ αναφζρεται με λεπτομζρεια το 
πρωτόκολλο. Σα υλικά και οι φαρμακευτικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιικθκαν πρζπει να αναφζρονται με τθν 
κοινόχρθςτθ ονομαςία τουσ. ε περίπτωςθ που οι ςυγγραφείσ τα αναφζρουν κωδικοποιθμζνα, πρζπει να 
γνωςτοποιείται ςτθ ςυντακτικι επιτροπι του περιοδικοφ θ κοινόχρθςτθ ονομαςία τουσ. Η ενότθτα 
ολοκλθρϊνεται με τθ ςτατιςτικι μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε. Αποτελζςματα. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
παρουςιάηονται ςφντομα και ολοκλθρωμζνα, με λογικι ςειρά και αναφζρονται ςτουσ κατάλλθλουσ πίνακεσ και 
εικόνεσ. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ δεν επαναλαμβάνονται ςτο κείμενο. Συηιτθςθ. τθν 
ενότθτα αυτι γίνεται ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα άλλων ομοειδϊν εργαςιϊν, ςυνδζοντάσ τα με το ςκοπό τθσ 
εργαςίασ. Επίςθσ, τονίηονται τα νζα ευριματα από τθν ζρευνα, κακϊσ και τα ςυμπεράςματα. το ςθμείο αυτό 
πρζπει να υποδεικνφονται οι περιοριςμοί των μεκόδων τθσ ζρευνασ, κακϊσ και οι αφορμζσ για μελλοντικζσ 
ζρευνεσ. τθ ςυηιτθςθ καλό είναι να αναφερκοφν με ςαφινεια νζεσ υποκζςεισ και κλινικζσ 
ςυςτάςεισ. Συμπεράςματα. Σα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ δεν πρζπει να είναι αυκαίρετα, αλλά να προκφπτουν 
ςαφϊσ από τα αποτελζςματα. 
3.3-Ενδιαφζρουςεσ περιπτώςεισ. Είναι αποδεκτζσ εφόςον αφοροφν νζεσ ι αςυνικεισ περιπτϊςεισ, κακϊσ και 
περιγραφι νζων διαγνωςτικϊν ι κεραπευτικϊν μεκόδων. Δεν πρζπει να υπερβαίνουν ςε ζκταςθ τισ 1000 λζξεισ 
και τισ 12 βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ. Προθγείται θ ειςαγωγι και ακολουκοφν θ περιγραφι τθσ περίπτωςθσ, 



ςυηιτθςθ για ςφγκριςθ ι διαφοροποίθςθ από άλλεσ   και τα ςυμπεράςματα από τα οποία προκφπτει θ 
χρθςιμότθτα τθσ εργαςίασ. 
3.4-Στα υπόλοιπα είδθ άρκρων το κείμενο διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ. 
4-Ευχαριςτίεσ. Απευκφνονται μόνο προσ πρόςωπα με ουςιαςτικι ςυμβολι ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ι 
ςτθ ςυγγραφι του άρκρου. Οι ςυγγραφείσ κα πρζπει, επίςθσ, να δθλϊςουν εάν ζχουν λάβει 
χορθγία/χρθματοδότθςθ για τθν εργαςία τουσ, εάν υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, εάν ζχουν λάβει ζγκριςθ 
από επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ και εάν ζχουν ηθτιςει άδεια από τον αςκενι, εφόςον θ μελζτθ τουσ το 
απαιτεί.  
5-Βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ. Ακολουκείται το Διεκνζσ Πρότυπο φνταξθσ Ιατρικϊν Άρκρων (ςφςτθμα 
Vancouver). Οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ ςτο κείμενο αρικμοφνται με αφξοντα αρικμό κατά τθ ςειρά 
εμφάνιςισ τουσ. Με τθν ίδια ςειρά και τον ίδιο αρικμό αναφζρονται και ςτο βιβλιογραφικό κατάλογο, ο οποίοσ 
περιζχει όλεσ τισ παραπομπζσ του κειμζνου και μόνο αυτζσ. το βιβλιογραφικό κατάλογο για κάκε παραπομπι 
αναγράφονται απαραιτιτωσ με τθν παρακάτω ςειρά μόνο τα εξισ ςτοιχεία. 
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα: 
 5.1- Άρκρο ςε περιοδικό: IRVINEGH, LUTTERLOCHMJ, BOWERMANJE. Comparison of diflunisal and paracetamol in 
the management of pain following wisdom tooth removal. Br Dent J 1982, 152:18-20, για δθμοςίευςθ ςε 
περιοδικά. Σα ονόματα περιοδικϊν που δεν περιζχονται ςτο Index Medicus αναγράφονται ωσ ζχουν.  
5.2-  Σφγγραμμα ι μονογραφία:RYGE GM. Dental Corrosion. 2nd ed. Harper and Row, N.York, 1985:204. 
5.3- Κεφάλαιο βιβλίου που ζχει γραφεί από ιδιαίτερο ςυγγραφζα: FLOWERR, MONKADAS, VAVEJ. Analgesic-
AntipyreticandAntiinflammatoryAgents. Drugs Employed in the Treatment of Gout. In: GOODMAN-GILMAN A. The 
Pharmacological Basis of Therapeutics. 7th ed. Mc Millan Publ Co, N. York, 1985:674, για κεφάλαιο βιβλίου που 
ζχει ανατεκεί ςε άλλο ςυγγραφζα. 
Μθ δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ και προςωπικζσ επικοινωνίεσ δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ βιβλιογραφικζσ 
παραπομπζσ. Εάν ο ςυγγραφζασ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει ωσ βιβλιογραφικι παραπομπι άρκρα που ζχουν 
γίνει δεκτά για δθμοςίευςθ, κα πρζπει απαραίτθτα να τα αποςτείλει κατά τθν υποβολι τθσ εργαςίασ, ϊςτε να 
είναι δυνατόν να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ διαδικαςία κρίςθσ τθσ εργαςίασ. τθν περίπτωςθ αυτι, μετά τθ 
ςυντομογραφία του περιοδικοφ αναγράφεται "in press" ι "υπό δθμοςίευςθ". Βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ δε 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν περίλθψθ, τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα. 

6-Εικόνεσ. Οι φωτογραφίεσ και τα ςχιματα, αναφζρονται ςτο κείμενο ωσ "εικόνεσ". Αρικμοφνται με αραβικοφσ 
αρικμοφσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτο κείμενο και δεν πρζπει να 
υπερβαίνουν τισ 12. Οι εικόνεσ υποβάλλονται ωσ ανεξάρτθτο αρχείο και όχι εντόσ του αρχείου που περιζχει το 
κείμενο. Προτιμάται θ υποβολι  με τθ μορφι jpegι tiff, με ανάλυςθ 300 dpiκαι τθν οριηόντια διάςταςθ τθσ 
εικόνασ να είναι τουλάχιςτον 10cm. Οι λεηάντεσ των εικόνων υποβάλλονται, με τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε 
κάκε μία από αυτζσ, ςε ξεχωριςτι ςελίδα. Εάν χρθςιμοποιοφνται φωτογραφίεσ αςκενϊν, δεν πρζπει να είναι 
δυνατι θ αναγνϊριςθ του προςϊπου τουσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ είναι επιβεβλθμζνθ θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
του αςκενοφσ για τθ δθμοςίευςθ τθσ φωτογραφίασ. Τπογραμμίηεται ότι οι ςυγγραφείσ φζρουν τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν άδεια αναδθμοςίευςθσ φωτογραφικοφ υλικοφ, ςχθμάτων, πινάκων κ.λ.π. 

7-Πίνακεσ. Ο αρικμόσ των πινάκων πρζπει να περιορίηεται ςτουσ απολφτωσ απαραίτθτουσ. Σα αποτελζςματα τθσ 
εργαςίασ που περιζχονται ςε πίνακεσ δεν πρζπει να επαναλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο των αποτελεςμάτων, οφτε 
να δίνονται ςε εικόνεσ και το αντίκετο. Aναφζρονται ωσ “πίνακεσ” ςτα ςθμεία του κειμζνου που αντιςτοιχοφν και 
αρικμοφνται με ςυνεχόμενουσ αραβικοφσ αρικμοφσ. Δακτυλογραφοφνται ςε διπλό διάςτθμα και ςε ξεχωριςτι 
ςελίδα ο κακζνασ. Η ζκταςθ κάκε πίνακα προτιμάται να μθν υπερβαίνει τθ μία ςελίδα. Οι πίνακεσ πρζπει να 
ζχουν δακτυλογραφθμζνα ςτο επάνω μζροσ ζνα ςφντομο περιεκτικό τίτλο, Δεν χρθςιμοποιοφνται κάκετεσ 
γραμμζσ για το διαχωριςμό των ςτθλϊν, ενϊ θ χριςθ των οριηόντιων γραμμϊν περιορίηεται ςτισ απολφτωσ 
απαραίτθτεσ. Η χριςθ ςυντετμθμζνων λζξεων πρζπει να αποφεφγεται και οι τυχόν επεξθγιςεισ να αναφζρονται 
με παραπομπζσ κάτω από τον πίνακα. 

Διαδικαςίεσ κρίςθσ και δθμοςίευςθσ 

Τπόψθ των ςυγγραφζων τίκενται οι πικανζσ παρατθριςεισ και ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που μπορεί να 
προτείνουν οι κριτζσ. Εάν οι ςυγγραφείσ αποδεχκοφν τισ παρατθριςεισ αυτζσ, διαμορφϊνουν το κείμενο τθσ 
εργαςίασ ανάλογα, ι διαφορετικά ηθτοφν εγγράφωσ να αποςυρκεί θ εργαςία τουσ. 
Κατά τθ διαδικαςία κρίςεωσ των εργαςιϊν, ο ΠΟ ζχει δεοντολογικι υποχρζωςθ για τθν αυςτθρι τιρθςθ του 
απορριτου των ονομάτων ςυγγραφζων και κριτϊν. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν κρίςθσ, και εφόςον θ 



εργαςία κρικεί δθμοςιεφςιμθ, λαμβάνει ςειρά για δθμοςίευςθ. Η δθμοςίευςθ εργαςιϊν ςτο περιοδικό του ΠΟ 
δεν υποδθλϊνει κατ’ ανάγκθ και τθν εκ μζρουσ του ΠΟ αποδοχι των απόψεων του ςυγγραφζα/ςυγγραφζων. 


