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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
“Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου”

της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής 
Κεφαλής και Τραχήλου

Άρθρο 1 (ΣΚΟΠΟΣ)

Η Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολο-
γίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (Bε-
λεστίνου 11, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα) εκ-
δίδει κάθε τρεις μήνες, επιστημονικό περιοδικό 
με το όνομα “Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουρ-
γική Κεφαλής & Τραχήλου” το οποίο είναι το 
μόνο επίσημο περιοδικό της Εταιρείας. 

Σκοπός της έκδοσης του περιοδικού είναι:
i)  η κοινοποίηση και προβολή του κλινικού, 

επιστημονικού και ερευνητικού έργου το 
οποίο επιτελείται από τους Έλληνες Ωτορι-
νολαρυγγολόγους, 

ii)  η ενημέρωση των Ελλήνων Ωτορινολαρυγ-
γολόγων για τις νέες εξελίξεις στην ΩΡΛ ει-
δικότητα αλλά και για ιατρονομικά θέματα, 
θέματα εκπαίδευσης και δεοντολογίας, νέα 
της εταιρείας και προσεχή συνέδρια, 

iii)  η αποτελεσματικότερη επικοινωνία των Ελ-
λήνων Ωτορινολαρυγγολόγων μεταξύ τους 
και με τους συναδέλφους τους που εργά-
ζονται σε χώρες του εξωτερικού, σε θέμα-
τα κοινού ενδιαφέροντος και 

iv)  η προώθηση των εννόμων συμφερόντων 
της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγ-
γολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τρα-
χήλου.

Άρθρο 2 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)

To περιοδικό δημοσιεύει, μετά από κρίση, 
ελληνικές και ξενόγλωσσες εργασίες με αντικεί-
μενο την Ωτορινολαρυγγολογία, τη Χειρουργι-
κή Κεφαλής και Τραχήλου, την Ακοολογία, την 
Παιδοακοολογία, τη Φωνιατρική και κάθε άρ-
θρο που κρίνεται ότι έχει σχέση με την ΩΡΛ ει-
δικότητα. Αναλυτικότερα γίνονται δεκτές μετά 
από κρίση: επιστημονικές εργασίες (ανασκο-
πήσεις, πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις, κλινικές ή εργαστηριακές μελέ-
τες), ειδικά άρθρα (ιατρονομικά θέματα, θέ-
ματα ψηφιακής τεχνολογίας και διαδικτύου), 
εκτεταμένες περιλήψεις διδακτορικών διατρι-
βών και ενημερωτικά άρθρα (νέα της εταιρεί-
ας, θέματα εκπαίδευσης, θέματα δεοντολογίας, 
βήμα των ειδικευομένων, προσεχή συνέδρια, 
περιλήψεις από ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, βι-
βλιοπαρουσιάσεις, επιστολές). 

Άρθρο 3 (ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)

Το περιοδικό εκδίδεται κάθε τρεις μήνες και 

διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Πανελ-
λήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, στις ΩΡΛ 
κλινικές όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
της χώρας και σε όλες τις ΩΡΛ Επιστημονικές 
Εταιρείες (τοπικές και υποειδικοτήτων). Συν-
δρομητές του περιοδικού, σε ετήσια βάση, 
μπορούν να γίνουν και ιατροί άλλων ειδικοτή-
των εντός ή εκτός Ελλάδος, τιμής ένεκεν ή κα-
ταβάλλοντος χρηματικό ποσό το οποίο καθο-
ρίζεται εκάστοτε από τη Συντακτική Επιτροπή 
του Περιοδικού.

Άρθρο 4 (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΔΟΤΕΣ)

Υπεύθυνα όργανα για την έκδοσή του περι-
οδικού είναι η Συντακτική Επιτροπή και πέντε 
Εκδότες - ένας για κάθε γνωστικό αντικείμενο 
της ειδικότητας (Ωτολογία, Ρινολογία, Λαρυγ-
γολογία, Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου, 
Εκπαίδευση & Διεθνείς Σχέσεις). Η Συντακτι-
κή Επιτροπή αποτελείται από 20-25 μέλη με 
τριετή θητεία. Σε αυτήν συμμετέχουν αυτο-
δίκαια όλοι οι εν ενεργεία τακτικοί καθηγητές 
Ωτορινολαρυγγολογίας των Ελληνικών Πανε-
πιστημίων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας 
Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργι-
κής Κεφαλής και Τραχήλου. Οι πέντε Εκδότες 
(section Editors) έχουν τριετή θητεία και επιλέ-
γονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελ-
λήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου μετά από 
σχετική εισήγηση της Συντακτικής Επιτροπής. 
Τόσο για τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
όσο και για τους Εκδότες του περιοδικού υπάρ-
χει δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους. 
Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των 
μελών της Συντακτικής Επιτροπής και των Εκ-
δοτών του περιοδικού καθορίζονται στο επό-
μενο άρθρο του παρόντος κανονισμού. Κάθε 
ΩΡΛ Επιστημονική Εταιρεία (υποειδικότητας ή 
τοπική) που με απόφαση της θα ενσωματώ-
σει το επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει στο 
ενιαίο και επίσημο περιοδικό της Πανελλήνιας 
ΩΡΛ Εταιρείας ή έχει ανεξάρτητη επιστημονική 
δραστηριότητα που με απόφαση της θα την 
κατευθύνει προς το ενιαίο και επίσημο περιο-
δικό της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, θα μπο-
ρεί να ορίσει, κατ’ εξαίρεση των κριτηρίων, 
1-2 μέλη της Συντακτικής Επιτροπής (2 μέλη οι 

Εταιρείες που εκδίδουν περιοδικό). Επίσης κατ’ 
εξαίρεση των κριτηρίων που καθορίζονται στο 
επόμενο άρθρο και σε ποσοστό έως 15% (2-
3 μέλη), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελ-
λήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου μπορεί να 
ορίσει 2-3 μέλη έτσι ώστε να εκπροσωπούνται 
όλοι οι Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγοι (ιδιώ-
τες, νοσοκομειακοί, πανεπιστημιακοί, συντα-
ξιούχοι, ειδικευόμενοι), χωρίς αποκλεισμούς. 
Οι Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγοι που εργάζο-
νται στο εξωτερικό άλλα και διακεκριμένοι ξέ-
νοι συνάδελφοι μπορούν, εφόσον επιθυμούν 
να συνεισφέρουν επιστημονικά στην έκδοση 
του περιοδικού, να γίνουν μέλη της Συντακτι-
κής Επιτροπής (πρόσθετα των είκοσι μελών 
και πάντα σύμφωνα με τα κριτήρια του επό-
μενου άρθρου του κανονισμού) μετά από ει-
σήγηση της Συντακτικής Επιτροπής και σύμ-
φωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγο-
λογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 
Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει την απρό-
σκοπτη λειτουργία της Συντακτικής Επιτροπής 
και των Εκδοτών του περιοδικού και καθορίζει 
τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν και οφεί-
λουν να κινηθούν.

Άρθρο 5 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ)

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και οι 
Εκδότες του περιοδικού, για να μπορούν να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, όπως 
αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο του κανο-
νισμού, πρέπει να έχουν γνώση της διαδικα-
σίας κρίσης - αξιολόγησης των επιστημονικών 
εργασιών και εμπειρία στην εκδοτική δραστη-
ριότητα, που να  αποδεικνύονται: από ανάλο-
γο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc), από 
ικανό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων, από 
εμπειρία ως Εκδότης, ως μέλος Συντακτικής 
Επιτροπής ή ως κριτής σε αναγνωρισμένο δι-
εθνές περιοδικό. 

Για τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορί-
ζονται ως κριτήρια επιλογής: να έχουν τουλά-
χιστον 25 διεθνείς δημοσιεύσεις ή τουλάχιστον 
15 διεθνείς δημοσιεύσεις και ανάλογο μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών (MSc) ή τουλάχιστον 15 
διεθνείς δημοσιεύσεις και εμπειρία ως Εκδό-
της, μέλος Συντακτικής Επιτροπής ή κριτής σε 
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αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό. Στην επι-
λογή των μελών πρέπει να λαμβάνεται υπ’ό-
ψιν το κριτήριο της εκπροσώπησης, σε γεω-
γραφικό επίπεδο, όλης της χώρας.

Για τους Εκδότες ορίζονται ως κριτήρια επι-
λογής: να έχουν τουλάχιστον 50 διεθνείς δη-
μοσιεύσεις και εμπειρία ως Εκδότης, μέλος 
Συντακτικής Επιτροπής ή κριτής σε αρκετά ανα-
γνωρισμένα διεθνή περιοδικά. Ο Εκδότης που 
θα είναι υπεύθυνος για ένα γνωστικό αντικεί-
μενο της ειδικότητας (Ωτολογία, Ρινολογία, Λα-
ρυγγολογία και Χειρουργική Κεφαλής & Τρα-
χήλου) πέραν της συνολικής επιστημονικής 
συγκρότησης, θα πρέπει να έχει διεθνή επι-
στημονική καταξίωση στο συγκεκριμένο γνω-
στικό αντικείμενο, όπως αυτή αποδεικνύεται: 
από μεγάλο αριθμό των διεθνών του δημοσι-
εύσεων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμε-
νο, από συγγραφή ή συμμετοχή σε ξενόγλωσ-
σα συγγράμματα στο συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο, από συμμετοχή ως προσκεκλημέ-
νος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια 
ή πρακτικά course στο εξωτερικό στο συγκε-
κριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 6 (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ)

Οι Εκδότες του περιοδικού σε συνεννόη-
ση μεταξύ τους ορίζουν τις ημερομηνίες και 
τα θέματα των συνεδριάσεων της Συντακτι-
κής Επιτροπής και επιβλέπουν την εφαρμογή 
των αποφάσεων τους, υπογράφουν τα επίση-
μα έγγραφα και εκπροσωπούν το περιοδικό. 
Ο κάθε Εκδότης είναι υπεύθυνος της επιστη-
μονικής δραστηριότητας του περιοδικού στο 
συγκεκριμένο γνωστικό του αντικείμενο (ανα-
θέτει ανασκοπήσεις σε ειδικά θέματα, παρα-
λαμβάνει τις σχετικές εργασίες που υποβάλλο-
νται στο περιοδικό, επιλέγει τους κριτές στους 
οποίους αποστέλλει τις προς κρίση εργασίες, 
επιβλέπει τη διαδικασία κρίσης τους και έχει 
τον τελικό λόγο για τις όποιες διορθώσεις, τις 
τροποποιήσεις ή την απόρριψη τους). 

Η Συντακτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλά-
χιστον δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Εταιρείας 
Ωτορινολαρυγγολογίας (Σεμινάριο, Συνέδριο) 
ή ανεξάρτητα από αυτές. Στις συνεδριάσεις της 
πρέπει να μετέχουν κάθε φορά τουλάχιστον 
δύο από τους Εκδότες του περιοδικού και τα 
μισά μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Στις τα-
κτικές αυτές συνεδριάσεις συγκροτείται η έκ-
δοση του κάθε τεύχους του περιοδικού και 
επιπλέον εξετάζονται τα ειδικά άρθρα και τα 
ενημερωτικά άρθρα, ζητήματα λογοκλοπής 
ή πλαγιαρισμού, εμφάνισης του περιοδικού 
στο διαδίκτυο, αναδημοσίευσεων καθώς και 
τα γενικά ζητήματα που αφορούν την έκδο-
ση του περιοδικού. Για την έκδοση του κάθε 
τεύχους, η Συντακτική Επιτροπή ορίζει κάποια 

από τα μέλη της να επιβλέψουν τη διαδικασία 
της εκτύπωσης (διόρθωση προ-εκτύπωσης, 
συνεργασία με συγγραφείς για έλεγχο τυπο-
γραφικών λαθών κλπ). Η Συντακτική Επιτροπή 
έχει τη δυνατότητα να αναθέσει συγκεκριμέ-
νες δραστηριότητες της διαδικασίας έκδοσης 
του περιοδικού σε κάποια μέλη της (υπεύθυ-
νος ύλης, υπεύθυνος διαδικασίας εκτύπωσης, 
υπεύθυνος ιστοσελίδας κ.λπ.).

Άρθρο 7 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και οι 
Εκδότες που περιοδικού έχουν τριετή θητεία 
και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της θη-
τείας τους. Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
που αδρανοποιούνται για οποιοδήποτε λόγο 
αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγο-
λογίας μετά από σχετική εισήγηση της Συντα-
κτικής Επιτροπής. 

Μετά την ψήφιση του κανονισμού του περι-
οδικού σε Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του 
Πανελληνίου Συνεδρίου, ο παρών κανονισμός 
θα διέπει την λειτουργία της Συντακτικής Επι-
τροπής και των Εκδοτών του περιοδικού και 
θα καθορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία μπο-
ρούν και οφείλουν να κινηθούν. Η αναθεώρη-
ση του κανονισμού, με την μορφή τροποποιή-
σεων, προσθηκών και αφαιρέσεων, μπορεί να 
γίνει, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, από 
Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του επόμενου 
Πανελληνίου Συνεδρίου.

Άρθρο 8 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 
ΕΚΔΟΤΗ)

Η οικονομική κάλυψη των όποιων αναγκών 
του περιοδικού γίνεται από το Δ.Σ. της Πανελ-
λήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, το 
οποίο είναι και υπεύθυνο για την προκήρυξη, 
σύναψη και υπογραφή της συμφωνίας με τον 
Εκδοτικό Οίκο που εκδίδει το περιοδικό και πι-
στώνεται τα έξοδα ή/και καρπώνεται τα οφέλη 
από την έκδοση του περιοδικού. Για τις ανά-
γκες των συνεδριάσεων της Συντακτικής Επι-
τροπής μπορεί να χρησιμοποιείται το ιδιόκτη-
το γραφείο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας 
(Bελεστίνου 11, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα) 
όπου υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς του περιοδικού η αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή. Στο τέλος κάθε χρόνου 
γίνεται ετήσιος επιστημονικός απολογισμός και 
εφόσον το περιοδικό έχει έξοδα και έσοδα γί-
νεται και οικονομικός απολογισμός.

Άρθρο 9 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΚΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ψηφιακή 
μορφή από πρόγραμμα κειμενογράφου σε 
CD που αποστέλλεται στην Πανελλήνια ΩΡΛ 
Εταιρεία ή ως συνημμένα αρχεία σε E-mail 

που αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις ενός εκ των Εκδοτών. Μαζί με την εργα-
σία υποβάλλονται: 
i)  συνοδευτική επιστολή, στην οποία δηλώνε-

ται υπεύθυνα ότι η εργασία δεν έχει δημοσι-
ευθεί σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό και 
ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη δη-
μοσίευση της, και 

ii)  ξεχωριστό αρχείο για κάθε εικόνα σε ψηφι-
ακή μορφή.
Ο κάθε συγγραφέας πρέπει να έχει συμμετά-

σχει ουσιαστικά στην εργασία, ώστε να μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη του περιεχομένου της. 
Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
αιτιολόγηση της συγγραφικής ιδιότητας. 

Τα άρθρα κρίνονται από κριτές, που μπορούν 
να κάνουν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή και να 
τα απορρίψουν. Κατά τη διαδικασία της εκτύ-
πωσης, αποστέλλεται στους συγγραφείς δοκί-
μιο για έλεγχο τυπογραφικών λαθών. Οποιαδή-
ποτε άλλη διόρθωση δε γίνεται δεκτή στη φάση 
αυτή. Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο πε-
ριοδικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
συγγραφέα και του περιοδικού. Η αναδημοσί-
ευση, μερική ή ολική, επιτρέπεται μόνον ύστερα 
από έγγραφη άδεια της Συντακτικής Επιτροπής. 
Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγε-
ται αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων 
από πλευράς της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, 
η οποία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των 
δημοσιευμένων άρθρων.

Άρθρο 10 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ)

Το περιοδικό αποδέχεται μετά από κρίση και 
εκδίδει επιστημονικά άρθρα με δομημένη δι-
άρθρωση με προτίμηση σε κλινικές σειρές και 
πρωτότυπα άρθρα, που ελέγχονται για την τή-
ρηση των οδηγιών προς συγγραφείς. 

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να έχει δομη-
μένη διάρθρωση και να περιλαμβάνει: σελίδα 
τίτλου, αυτοτελή δομημένη περίληψη στα Ελλη-
νικά και στα Αγγλικά (summary) και 3-7 λέξεις 
κλειδιά, εισαγωγή, υλικό και μέθοδο, αποτελέ-
σματα, συζήτηση, συμπεράσματα, πρόσφατη 
βιβλιογραφία (σύστημα Vancouver), πίνακες 
και υπότιτλους εικόνων και πινάκων. Η γλώσ-
σα του κειμένου πρέπει να είναι η απλή νεο-
ελληνική σε μονοτονικό σύστημα και να υπάρ-
χει, κατά το δυνατόν, γλωσσική ομοιογένεια. 
Οι συντμήσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο και να επεξηγούνται την πρώτη φο-
ρά που εμφανίζονται στο κείμενο. 

Αναλυτικές οδηγίες προς τους συγγραφείς 
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά μπο-
ρεί κανείς να βρει τυπωμένες στα τεύχη του 
περιοδικού και στην ιστοσελίδα του Εκδοτικού 
Οίκου του περιοδικού και στην ιστοσελίδα της 
Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας 
- Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.




