ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.
Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr
(Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο,
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου,
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο
άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο
ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:
Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα

εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία καλόν είναι να μην
υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευνητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον,
κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να
υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.
Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγγραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση
του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000
λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.
Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις
ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.
Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο
που έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του
ορισμού του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων
συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πληρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρείχαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευσης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει
να έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για
υλικό που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει
να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οικονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-

τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγχονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυλογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).
Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν

τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.
Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων,
(β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νοσοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.
Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται
σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά
(3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που
πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).
Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα
τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή

των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το
μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των
κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης
σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).
Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.
Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.
Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζήτησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.
Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-

θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά
από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).
Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous” ή «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).
Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη
οδηγία και μετά την συντομογραφία του περιοδικού
αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν
κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι

για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του
περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).
Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).
Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται
σε παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγραφέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτικών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield International Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋποθέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι
λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.
Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό

διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.
Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα
ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα
από τη διεθνή επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).
Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης
που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται
δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα συζήτηση»).
Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές
οδηγίες, εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη
ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι
άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται

κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή,
την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημερομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται
εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα
τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για τροποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι
αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη
αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών.
Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται
στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για
έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που
επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς
την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.

