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Rendering small Journals viable  
and attractive 

A common problem for small medical Journals, particularly 

those written in a national language other than English, 

is that they lack original submissions of high standards, 

and thus they have little or no important impact on the 

medicine and health issues. A vicious circle seems to be 

holding captive the Editors of these journals, as the authors 

seem to prefer bigger Journals to submit their original work 

and the Editors strive to fill their pages with Editorials and 

comprehensive reviews, making their Journals look even 

more unattractive to the authors. Are there really practical 

and feasible ways for the Editors to surpass this circle and 

make their small Journals viable and look attractive?

The Editors of the small medical Journals should first 

analyze the attributes of the already established as big 

Journals. First, most of them have a versatile Editorial board 

and international advisory board, who all contribute to the 

same purpose, i.e., the improvement in the competitiveness of 

medical publishing. The Editorial board has to be independent 

of any financial support received by the pharmaceutical 

industry or the Scientific Society it represents. Instead, it is 

not unusual for small Journals to be run exclusively by the 

Chief Editor(s) with the rest of the Editorial board being 

merely names on a paper, not being clear if it is due to 

the Chief Editor’s unwillingness to share responsibilities 

or it is the Editorial board’s lack of interest in contributing 

to the Journal’s improvement. Whatever the reasons for 

publishing these extra names in the Editorial board, they 

certainly do not seem to be an important asset.

Another property of the big medical Journals is that 

they have a sufficient budget to buy valuable commentaries 

from famous authorities. Chief Editors should not only be 

supposed to be renowned scientists but good managers 

as well, and a key component in failed executive strategies 

is to cut marketing expenditures or, in other words, cut 

“spending money to make money”. Therefore, small Journals 

should not be afraid to risk some money to gain a profit in 

the long run. Commentaries by highly acclaimed authors 

will be one of the key elements to attract high-level 

submissions, and a good reason for the Journal to be 

included in medical databases.

Inclusion in international indexing catalogues is a good 

incentive to attract fair submissions. PubMed is undoubtedly 

the ultimate dream of any Editor of a small Journal, as 

the authors seem to prefer submitting their original work 

according to this criterion. However, there are far more 

databases that can be relatively easier for a small Journal 

to be accepted, such as Current Contents/Clinical Medicine, 

SCI Expanded, ISI Alerting System, ISI Journal Master List, 

Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, Chemical 

Abstracts/CAS, and Index Copernicus. For Greek-language 

Journals Iatrotek database is a good alternative.

Increasing the attractiveness of a small medical Journal 

also means maintaining an active, rapidly updated, user 

friendly and informative website. Guidelines on the 

management of various conditions should be contained 

in it, and a public forum might be a good incentive to start 

a fruitful conversation and cooperation among scientists. 

The website needs to be run by professionals, and again 

spending some money needs not to be avoided. In return, 

a high number of visitors will attract sponsorship of the 

website by pharmaceutical companies, recuperating the 

costs spent.

Rapid interval from acceptance until publication is 

important for most authors. Quarterly Journals, as we used 

to know them, belong to the past. The Editors of small 

Journals should bear this in mind and even if they do not 

have sufficient submissions to cover 6 Journal issues per 

year, they could alternatively proceed with publishing the 

corrected proofs of the already accepted articles in their 

official websites. This is a policy that is gaining field in the 

bigger Journals, and can be easily adopted by smaller ones 

as well at no extra cost.

Adhering to the well-known strategy of the marketing 

industry, namely advertisement, letters or e-mails inviting 

submissions of original work in the Journal could be sent. 
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Moreover, a letter of appreciation should be sent to all 

corresponding authors who decide to submit their work to 

the Journal, even in cases when regrettably announcing a 

rejection, encouraging the authors to consider submitting 

their future work to the Journal. In the end of every year, 

the Editors might consider awarding a prize for the best 

original article published which does not necessarily have to 

be money, but could be a certificate or a free subscription 

for the following year.

Summarizing, it is important for the Editors of small 

medical Journals to create their own ways of attracting 

submissions of original articles and making their Journals 

viable. Exchanging ideas with other Editors of small Journals 

on how to achieve this goal is important, and a relevant 

online forum needs to be created for sharing experience 

and information.
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Πνευματική ιδιοκτησία  
και ιατρικά επιστημονικά έργα 

1. Πνευματική ιδιοκτήσiα 

Πνευματική ιδιοκτησία είναι ο κλάδος του ιδιωτικού 

δικαίου που ρυθμίζει την προστασία του δημιουργού, 

αλλά και τα δικαιώματα που η έννομη τάξη αναγνωρίζει 

στο δημιουργό πάνω στο έργο του. Ο όρος «διανοητική 

ιδιοκτησία» (intellectual property) περιλαμβάνει τόσο 

την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα 

(copyright and related rights), όσο και τη βιομηχανική 

ιδιοκτησία (industrial property), όπως τις εφευρέσεις και 

τα σήματα (άρθρο 18, παρ. 8 Ν 2557/1997).

Ο Ν 2121/1993 στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευ-

ματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο επιμέρους δικαιώματα, 

το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα. Από τα δικαιώματα 

αυτά, το μεν ηθικό έχει προσωπικό χαρακτήρα και αποσκοπεί 

στην προστασία του προσωπικού δεσμού του δημιουργού 

με το έργο του, ενώ το περιουσιακό έχει οικονομική αξία 

και είναι δεκτικό εκμετάλλευσης. Τα δικαιώματα αυτά χαρα-

κτηρίζονται από το νόμο ως αποκλειστικά και απόλυτα και 

περιλαμβάνουν τις εξουσίες που απαριθμούνται ενδεικτικά 

στα άρθρα 3 και 4. Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όλη τη 

ζωή του δημιουργού και εβδομήντα χρόνια από το θάνατό 

του (άρθρα 29–31 Ν 2121/1993, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία «ως έργο νοείται 

κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης 

ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή…» 

(άρθρο 2, παρ. 1 Ν 2121/1993). Από τον ορισμό συνάγε-

ται ότι προστατεύεται το έργο, το οποίο πηγάζει από το 

ανθρώπινο πνεύμα και ότι βασικά στοιχεία αποτελούν η 

μορφή και η πρωτοτυπία, ενώ η ενδεικτική απαρίθμηση 

δεν αποκλείει την προστασία και άλλων πνευματικών δημι-

ουργημάτων, πέρα από όσα προβλέπονται ρητά στο νόμο. 

Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την αισθητική ή 

καλλιτεχνική αξία του, ανεξάρτητα από τον παράνομο ή 

τον ανήθικο χαρακτήρα του, αλλά και ανεξάρτητα από 

τον προορισμό του, που μπορεί να εξυπηρετεί καθαρά 

πρακτικές ανάγκες (άρθρο 2, παρ. 4 Ν 2121/1993).

Τα επιστημονικά έργα ιατρικού περιεχομένου αποτελούν 

αντικείμενο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 

1 Ν 2121/1993. Είναι βέβαια γνωστό ότι με την πνευματική 

ιδιοκτησία προστατεύεται το έργο ως άυλο αγαθό και όχι 

ο υλικός φορέας πάνω στον οποίο το έργο είναι ενσωμα-

τωμένο. Το βιβλίο, ως έντυπο ή ψηφιακό μέσο, αποτελεί 

ενσώματο αντικείμενο και βρίσκεται έξω από το χώρο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με το επιστημονικό 

έργο που αποτυπώνεται πάνω σε αυτό.

Ο Ν 2121/1993, ακολουθώντας την παραπάνω διάκριση, 

προστατεύει τα πνευματικά έργα λόγου, τέχνης ή επιστήμης 

και εξαίρει τα δύο βασικά στοιχεία της έννοιας του έργου, 

τη μορφή και την πρωτοτυπία.

Ειδικότερα, προστατεύεται το πρωτότυπο πνευματικό 

δημιούργημα που πηγάζει από το ανθρώπινο πνεύμα και 

εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, οποιοσδήποτε δηλαδή 

και να είναι ο τρόπος και τα μέσα έκφρασης ή δημιουργίας 

(βλ. άρθρο 2, παρ. 1 Ν 2121/1993).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αντικείμενο 

προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιέχεται 

στο πνευματικό δημιούργημα.1–4 Η ιδέα είναι ελεύθερη 

και προσιτή στον καθένα, αποτελεί κοινό κτήμα και δεν 

μπορεί να γίνει αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

παρά μόνο αν πάρει κάποια μορφή. Από την άποψη αυτή, 

δεν προστατεύονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις και 

θεωρίες ή γνώσεις αυτές καθαυτές ούτε οι μαθηματικοί 

ορισμοί ή τύποι.3 Το άρθρο 9, παρ. 2 της συμφωνίας TRIPS 


