
Ανοικτή ή ψεύτικη επιστήμη: 

αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή

• Στρατηγική δημοσίευσης

• Λογοκλοπή



Πριν ξεκινήσουμε …

• Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρουσίαση είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα 
(Public Domain), είτε διατίθενται με κάποια 
άδεια Creative Commons

• Κύριο λογότυπο σειράς διαλέξεων διατέθηκε 
από τον ίδιο τον εικονογράφο David Parkins
και μετά από άδεια του περιοδικού Nature

• Η παρουσίαση διατίθεται με άδεια Creative 
Commons Αναφορά – Παρόμοια Διανομή
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Στρατηγική δημοσίευσης



Πρόβλημα
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Diane Hammond



Κριτήρια 1

• Συνδρομητικό ή Ανοικτής Πρόσβασης
• Έντυπο ή ηλεκτρονικό
• ISSN
• Αναγνωρισιμότητα
• Εκδοτική ομάδα
• Ευρετηριάζεται από … (π.χ. Scopus, WoS, EBSCO, PubMed)
• Αξιολόγηση από ομότιμους (Peer review)
• Αντίκτυπος περιοδικού (αν υπάρχει)
• Κόστος δημοσίευσης
• Πολιτική αυτοαρχειοθέτησης (Sherpa-RoMEO)
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Nick Dimmock

A.J. Cann

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Σημεία ελέγχου

• Ιστοσελίδα του περιοδικού

• Ιστοσελίδες ατόμων που εμφανίζονται ως μέλη της 
εκδοτικής επιτροπής.

• Εργαλεία που σας προσφέρει η Βιβλιοθήκη
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Σημεία ελέγχου: 
Ιστοσελίδα περιοδικού

• Διαδικασία

• Κόστος δημοσίευσης

• Επικοινωνία

• Θεματολογία

• Ευρετηρίαση & δείκτες

• Συμμετοχή σε οργανισμούς (COPE, OASPA, DOAJ)

• Μέλη εκδοτικής επιτροπής
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Σημεία ελέγχου: 
Προσωπικές ιστοσελίδες

• Τίτλος/ιδιότητα

• Αναφέρουν τα ίδια τη συμμετοχή τους;

Προσοχή! Πολλά αρπακτικά περιοδικά αναφέρουν 
στην εκδοτική τους επιτροπή επιφανείς επιστήμονες 
ΧΩΡΙΣ οι ίδιοι/ίδιες να το γνωρίζουν.
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Κριτήρια 2
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http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/


Κριτήρια 3

• Θεματολογία περιοδικού

• Κοινό - στόχος

• Τύπος έρευνας – άρθρου (είδη άρθρων)

• Μέγεθος άρθρου

• Παρόμοια άρθρα στο ίδιο 
περιοδικό
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Jack Fussell



Κριτήρια 4

• Περιοδικότητα

• Ποσοστά αποδοχής / απόρριψης

• Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας αξιολόγησης

• Μέσος χρόνος αναμονής για δημοσίευση

• Άμεση online έκδοση

• Αφιερωματικά τεύχη
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Εργαλεία για την επιλογή 
περιοδικών
• Μέντορες, Επιβλέποντες, Καθηγητές & Συνάδελφοι

• Δικτυακός τόπος περιοδικού

• Εργαλεία Βιβλιοθήκης ΑΠΘ 
• Scopus (Συνδρομή ΣΕΑΒ / HEAL-Link) 

• Web of Science (Συνδρομή ΑΠΘ) 

• Journal Citation Reports (Συνδρομή ΑΠΘ) 

• Ulrich’s Web Global Serials Directory (Συνδρομή ΑΠΘ) 

• Προτάσεις από εργαλεία με υποβολή περίληψης
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https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


Εργαλεία Βιβλιοθήκης: Scopus

14

scopus.com/sources.uriΣυνδρομή HEAL-Link

https://www.scopus.com/sources.uri
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apps.webofknowledge.comΣυνδρομή ΒΚΠ ΑΠΘ

Εργαλεία Βιβλιοθήκης: WoS

https://apps.webofknowledge.com/


Εργαλεία Βιβλιοθήκης: JCR
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jcr.clarivate.comΣυνδρομή ΒΚΠ ΑΠΘ

https://jcr.clarivate.com/


Εργαλεία Βιβλιοθήκης: Ulrich’s
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ulrichsweb.serialssolutions.com Συνδρομή ΒΚΠ ΑΠΘ

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


Ψευδείς υπηρεσίες 
ευρετηρίασης & δεικτών
• American Standards for Journals and Research 

(ASJR)

• CiteFactor

• Global Impact Factor

• IndexCopernicus

• Journals Impact Factor (JIFACTOR)

• SCIJOURNAL.ORG (International Scientific Institute)

• Scopus Journals Info
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Μηχανισμοί προτάσεων

• Mendeley suggest

• Edanz Journal Selector

• Elsevier Journal Finder

• Springer Journal Suggester

• JournalGuide.com

• Cofactor Journal Selector

• Journal/Author Name Estimator (JANE) βιοιατρικές επιστήμες
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https://www.mendeley.com/
https://en-author-services.edanzgroup.com/journal-selector
http://journalfinder.elsevier.com/
http://journalsuggester.springer.com/
https://www.journalguide.com/
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://jane.biosemantics.org/


26https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/


Edanz Journal Selector

27



Ανάπτυξη στρατηγικής δημοσίευσης

1. Καταγραφή σχετικών περιοδικών / 
συνεδρίων
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Καταγραφή περιοδικών

29



Ανάπτυξη στρατηγικής δημοσίευσης

1. Καταγραφή σχετικών περιοδικών / 
συνεδρίων

2. Παρακολούθηση call for papers
3. Κυρίαρχο κριτήριο για κάθε έρευνα/άρθρο 
4. Χρόνος Υποβολής κατά Μ.Ο.: ένα χρόνο πριν
5. Συνεχής ροή δημοσιεύσεων, π.χ. 

• 1 άρθρο/χρόνο > 7 άρθρα σε κρίση ετησίως
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Κυρίαρχο κριτήριο
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Χρόνος αξιολόγησης

Αναμονή για 
δημοσίευση

Online έκδοση –
article in press / 

first online publication

Περιοδικότητα

Αντίκτυπος 
περιοδικού

Ανοικτή πρόσβαση

Αντίκτυπος 
περιοδικού

Ευρετηριάζεται από…

Ανοικτή πρόσβαση 
χωρίς κόστος

Χρόνος αξιολόγησης

Σχόλια σε περίπτωση 
απόρριψης

Περιοδικότητα

Κυρίαρχο κριτήριο: 

χρόνος δημοσίευσης

Κυρίαρχο κριτήριο: 

Αντίκτυπος περιοδικού –

ετεροαναφορές



Αναθεώρηση στρατηγικής δημοσίευσης

Η στρατηγική αναθεωρείται όσο αλλάζει 
• Η εξειδίκευσή μας
• Η θεματολογία των άρθρων μας
• Ο τύπος των άρθρων μας
• Επαγγελματικοί στόχοι
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Γιατί;
Υποβολή, Αντίκτυπος, Ακαδημαϊκό προφίλ
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Διαδικασία υποβολής
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Αντίκτυπος εργασίας
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Ακαδημαϊκό προφίλ

• Δημοσίευση ή απόλυση

• Αξιολόγηση με κριτήριο 
ποσότητα και συχνότητα 
δημοσιεύσεων

• Peter Higgs: I wouldn't 
be productive enough 
for today's academic 
system

• Συνέντευξη Guardian: 
http://www.theguardian.com/science/2013/dec/
06/peter-higgs-boson-academic-system
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http://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-boson-academic-system
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http://thinkchecksubmit.org/

http://thinkchecksubmit.org/


Λογοκλοπή
Τι είναι; Πως την αποφεύγω;
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Τι είναι λογοκλοπή;

Λογοκλοπή* είναι η χρήση του έργου ή μέρους του 
έργου κάποιου και η παρουσίασή του ως δικού μας. 

Είτε γίνεται με πρόθεση είτε όχι, ακόμα και όταν 
αφορά προηγούμενη δική μας δουλειά, είναι 
λογοκλοπή! 

* Ο όρος στα αγγλικά είναι plagiarism και προέρχεται από τη λατινική λέξη plagiarius που σημαίνει απαγωγέας.

39



40



Πρακτικές αποφυγής λογοκλοπής

Γενικός κανόνας

Πάνω από τρεις λέξεις

Έχετε κάποια αμφιβολία

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ!
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Παράθεση αποσπάσματος

Πότε;
• Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε με τα λεγόμενα 

ενός συγγραφέα το δικό μας επιχείρημα.

• Όταν διαφωνούμε με τα λεγόμενα ενός 
συγγραφέα ή αντιπαραθέτουμε διαφορετικές 
απόψεις πάνω σε ένα θέμα

Πως;
• Χρησιμοποιούμε εισαγωγικά, δεν αλλοιώνουμε 

στο παραμικρό το αρχικό κείμενο και φυσικά 
αναφέρουμε την πηγή
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Σύνοψη

Πότε;
• Επισκόπηση ενός θέματος με χρήση διαφορετικών 

πηγών
• Κεντρικές ιδέες ενός έργου

Πως; 
• Διατήρηση των ιδεών και της σειράς των ιδεών 
• Σημαντικά ή σχετικά στοιχεία του κειμένου 
• Αναφορά πηγής
• Αυτούσιες λέξεις ή φράσεις του/της συγγραφέα, σε 

εισαγωγικά ή με πλάγια γράμματα. 
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Παράφραση

Πότε;
• Όταν παρουσιάζουμε με το δικό μας λόγο κάποια 

πληροφορία ή επιχείρημα τρίτου

Πως;
• Να χρησιμοποιείτε το δικό σας ύφος γραφής
• Αντικατάσταση λέξεων αρχικού κειμένου με 

συνώνυμες
• Αναδιοργάνωση της δομής της πρότασης
• Αναφορά πηγής
• Αυτούσιες λέξεις ή φράσεις του/της συγγραφέα, σε 

εισαγωγικά ή με πλάγια γράμματα. 
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Προσωπικές απόψεις / 
Συμπεράσματα / Κοινή γνώση
• Οι δικές μας ιδέες δε χρειάζονται παραπομπή. Ό,τι 

συμπεραίνουμε από δική μας έρευνα ή 
σκεφτόμαστε μόνοι μας, θεωρείται δική μας ιδέα. 

• Αν, όμως, οι δικές μας ιδέες έχουν δημοσιευτεί σε 
προηγούμενες εργασίες μας, τότε γίνεται αναφορά 
σε αυτές!

• Δε χρειάζεται παραπομπή. Ένα παράδειγμα κοινής 
γνώσης: 
Η ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας έγινε στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 
1945.
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Προγράμματα διαχείρισης 
βιβλιογραφικών αναφορών
• Δημιουργία βάσης με κείμενα

• Για έκτακτες περιπτώσεις…
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Μπορώ να αποφύγω να γίνω 
θύμα λογοκλοπής;
• Φόβος λογοκλοπής vs Επιστημονική Πρόοδος

• Ανοικτή πρόσβαση
• ΙΚΕΕ ή άλλο καταθετήριο
• Ξεκλείδωτα pdf για copy-paste
• Χρήση διαδεδομένων γραμματοσειρών
• Εισαγωγή των γραμματοσειρών κατά τη μετατροπή ενός 

Word σε PDF

• Βάση σύγκρισης Turnitin
• Υποβληθείσες εργασίες, Διαδίκτυο, ΙΚΕΕ, Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις  
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Ανοικτή ή ψεύτικη επιστήμη: 

αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή

Σας ευχαριστούμε πολύ!



Βιβλιογραφία για στρατηγική δημοσίευσης

• Choi, K. (2002, 3 Jul.). General Publication Strategies. Σε How to publish in Top Journals (Tutorial 
for the Review of International Economics). Ανακτήθηκε στις 20/10/2014 από:
http://www.roie.org/howg.pdf

• Editage: helping you get published (c2012). Journal publication process. Ανακτήθηκε στις 
20/10/2014 από: http://www.editage.com/insights/peer-review-process-and-editorial-decision-
making-at-journals

• Elsevier Publishing Campus. (c2015). Ανακτήθηκε στις 15/12/2015 από: 
https://www.publishingcampus.elsevier.com/

• Klingner, J.K., Scanlon, D. & Pressley, M. (2005). How to Publish in Scholarly Journals. Educational 
Researcher, 34(8), 14-20.

• Orduna Malea, E. (2008). How to publish in academic journals. Παρουσίαση στο Workshop Best 
Practices in Content Management and Scientific Social Networks (November 1-3, 2008). Riyadh: 
King Saud University. Ανακτήθηκε στις 20/02/2012 από: 
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/KSUPD/PDWorkshop01/Pages/pdf.aspx

• Rele, S., Kennedy, M., & Blas, N. (2017). Journal Evaluation Tool. LMU Librarian Publications & 
Presentations. 40. http://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40

• Springer Author Academy. (c2015). Ανακτήθηκε στις 15/12/2015 από:
http://academy.springer.com/
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http://www.roie.org/howg.pdf
http://www.editage.com/insights/peer-review-process-and-editorial-decision-making-at-journals
https://www.publishingcampus.elsevier.com/
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/KSUPD/PDWorkshop01/Pages/pdf.aspx
http://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40
http://academy.springer.com/


Βιβλιογραφία για Αρπακτικά Περιοδικά

Βιβλιογραφία

• Grudniewicz, A., Moher, D., Cobey, K., Bryson, G., Cukier, S., & Allen, K. et al. (2019). Predatory 
journals: no definition, no defence. Nature, 576(7786), 210-212.

• University of Toronto Libraries. (2018). Identifying deceptive publishers: a checklist. Toronto, 
Canada.

• Committee on Publication Ethics. (2019). Discussion document: Predatory 
Publishing. Hampshire, United Kingdom.

• Beall's List (archived). Ο βιβλιοθηκονόμος Jeffrey Beall υπήρξε από τους πρώτους που 
ασχολήθηκαν με το πρόβλημα των αρπακτικών περιοδικών. Δημιούργησε αυτή τη λίστα για την 
οποία δέχθηκε σφοδρή κριτική (άλλοτε εύλογη, άλλοτε παράλογη). Αναγκάστηκε να κλείσει τον 
δικτυακό του τόπο υπό την απειλή μηνύσεων. Ο δικτυακός του τόπος έχει αρχειοθετηθεί και 
είναι διαθέσιμος από το Internet Archive. 

Περισσότερες λίστες με σημεία ελέγχου

• Be iNFORMEd

• Journal Evaluation Tool

• Think-Check-Submit

Περισσότερα εργαλεία με παραπλανητικά βιβλιογραφικά δεδομένα

• Stop Predatory Journals - List of Misleading and Fake Metrics
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https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y
https://onesearch.library.utoronto.ca/sites/default/files/copyright/deceptivejournals_checklist_082018.pdf
https://publicationethics.org/files/cope_dd_a4_pred_publishing_nov19_screenaw.pdf
https://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://guides.mclibrary.duke.edu/beinformed
https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=librarian_pubs
http://thinkchecksubmit.org/
https://predatoryjournals.com/metrics/


Βιβλιογραφία για λογοκλοπή

• Bell, Judith (2007), Πως να συντάξετε μία 
επιστημονική εργασία: Οδηγός ερευνητικής 
μεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

• Plagiarism.org (n.d.). Ανακτήθηκε στις 01/03/2020
από: www.plagiarism.org

• Κυρίδης, Αργύρης και Αγγελική Χρονοπούλου
(2008). Περί επιστημονικής δεοντολογίας και 
πρακτικής. Αθήνα: Gutenberg.

•
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http://search.lib.auth.gr/Record/918911
http://www.plagiarism.org/
http://search.lib.auth.gr/Record/941028


Εικόνες

• Antonio (Smlkat) (2011, 29 Oct.). “Bull's Eye”. Μεταφορτώθηκε στις 20/02/2012 με άδεια Creative Commons Attribution, 
NoCommercial, Share Alike από Flickr: http://www.flickr.com/photos/ajudge/6296268380/in/photostream

• Hammond, Diane. (2011, 6 Jan.). “Despair” via Flickr. Ανακτήθηκε με άδεια Creative Commons Attribution, 
NoCommercial, NoDerivative Works στις 20/02/2012 από: http://www.flickr.com/photos/dibytes/5332520692/

• Cann, A.J. (2009, 28 Oct.). “Open Access” via Flickr. Ανακτήθηκε με άδεια Creative Commons Attribution, NoCommercial, 
Share Alike στις 20/02/2012 από: http://www.flickr.com/photos/ajc1/4051820019/

• Dimmock, Nick (2005, 19 Aug.). “Journals” via Flickr. Ανακτήθηκε με άδεια Creative Commons Attribution, NoCommercial, 
Share Alike στις 20/02/2012 από: http://www.flickr.com/photos/nickdimmock/35412003/

• Fussell, Jack. (2011, 16 May ). “the tension between hope and despair” via Flickr. Ανακτήθηκε με άδεια Creative 
Commons Attribution, NoCommercial, NoDerivative Works στις 20/02/2012 από:
http://www.flickr.com/photos/travelingtribe/5726828066/

• Hans G. (2013). Peter higgs chalkboard. Ανακτήθηκε με άδεια Creative Commons Attribution, Share Alike στις 
20/02/2020 από: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_higgs_chalkboard.jpg

• RyanMinkoff. (2018). Plagiarism signature. Ανακτήθηκε με άδεια Creative Commons Attribution, Share Alike στις 
20/02/2020 από: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plagiarism_signature.jpg

• Verdú Carbó, Toni. (2008, 10 Feb.). “The Passage of Time”. Μεταφορτώθηκε στις 20/02/2012 με άδεια Creative Commons 
‘Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Όχι παράγωγα έργα’ από Flickr: http://www.flickr.com/photos/tonivc/2283676770/

• Για εικόνες του δημόσιου τομέα (public domain) χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο

• Τα λογότυπα εταιρειών και οργανισμών χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο προβολής του έργου τους 

http://www.flickr.com/people/ajudge/
http://www.flickr.com/photos/ajudge/6296268380/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/dibytes/5332520692/
http://www.flickr.com/photos/ajc1/
http://www.flickr.com/photos/ajc1/4051820019/
http://www.flickr.com/people/nickdimmock/
http://www.flickr.com/photos/nickdimmock/35412003/
http://www.flickr.com/photos/travelingtribe/
http://www.flickr.com/photos/travelingtribe/5726828066/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_higgs_chalkboard.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plagiarism_signature.jpg
http://www.flickr.com/people/tonivc/
http://www.flickr.com/photos/tonivc/2283676770/

