
Κριτήρια περιοδικών προς ευρετηρίαση 

 

Η σύνταξη ενός καταλόγου επιστημονικών περιοδικών αποτελεί από τη φύση του έργο δύσκολο 

και πολύπλοκο. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για ελληνικά περιοδικά, για τα οποία δεν 

υπάρχουν οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι και εν πολλοίς αποδεκτοί βιβλιομετρικοί δείκτες, ούτε 

βέβαια κατατάξεις ή μελέτες αξιολόγησης. Σε διεθνές επίπεδο, η αξιολόγηση και κατάταξη των 

περιοδικών γίνεται είτε με ποιοτικά, είτε με ποσοτικά κριτήρια ή και με συνδυασμό των δύο. Η 

βασικότερη ποιοτική μέθοδος είναι αυτή της αξιολόγησης από ειδικούς (peer review), σύμφωνα με 

την οποία ένας αριθμός ειδικών επιστημόνων βαθμολογεί την ποιότητα των περιοδικών. Οι 

ποσοτικές προσεγγίσεις βασίζονται κατά κανόνα στην ανάλυση των αναφορών
1
, στο πλαίσιο της 

οποίας η πιο γνωστή μέθοδος είναι ο δείκτης απήχησης (impact factor). Πηγή άντλησης δεδομένων 

για τον δείκτη απήχησης κάθε περιοδικού είναι η βάση δεδομένων Web of Science (WoS) του 

Thomson και πιο συγκεκριμένα το αναλυτικό της εργαλείο Journal Citation Reports (JCR)
2
. Άλλες 

μέθοδοι αξιολόγησης και κατάταξης των επιστημονικών περιοδικών είναι το αναλυτικό εργαλείο 

της Google (Google Journal Metrics)
3
, ο δείκτης Eigenfactor

4
, ο συνολικός αριθμός 

ετεροαναφορών και το ποσοστό αποδοχής των προς δημοσίευση άρθρων (journal acceptance rates). 

Υπάρχουν επίσης κατάλογοι κατάταξης περιοδικών (journal rankings), για τις οποίες 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι. Παρά τα προβλήματα που κατά 

καιρούς έχουν εντοπιστεί και τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί για την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των βιβλιομετρικών δεικτών
5
, αυτοί αποτελούν μια αξιόπιστη βάση εκκίνησης για τον 

εντοπισμό της απήχησης των περιοδικών στην επιστημονική κοινότητα. Για τα ελληνικά περιοδικά 

ωστόσο δεν υπάρχουν – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – διαθέσιμοι βιβλιομετρικοί δείκτες, στους 

οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί η επιλογή των «σημαντικότερων» περιοδικών. Ενδεικτικά 

                                                 
1  Η ανάλυση αναφορών αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της βιβλιομετρίας. Βασίζεται στις αναφορές που 

γίνονται σε δημοσιευμένα επιστημονικά έργα από άλλα έργα για να καθορίσει μοτίβα επιστημονικής επικοινωνίας, 

διασυνδέσεις μεταξύ δημοσιευμάτων, επιστημόνων, επιστημονικών κλάδων κλπ. (ODLIS: Online dictionary for 

library and information science, http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx). 

2  Ως δείκτης απήχησης ενός περιοδικού ορίζεται ο μέσος όρος των αναφορών που έχουν γίνει τον τρέχοντα χρόνο 

στα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό τα δύο τελευταία χρόνια από τα άρθρα των περιοδικών που 

περιέχονται στην WoS. Βλ. και Garfield, E. (1994). The impact factor: ISI. Current Contents, June 20. Retrieved 

November 29, 2005, from 

  http://www.isinet.com/knowtrend/essays/journalcitationreports/impactfactor/ ; Garfield, E. (1999). Journal impact 

factor: a brief review. Canadian Medical Association Journal, 161, 979-980).  

3  Δίνει στους συγγραφείς τη δυνατότητα να “μετρήσουν” την αναγνωρισιμότητά τους και την απήχηση του έργου 

τους μέσω διαφόρων βιβλιομετρικών δεικτών (http://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html). 

4  Βιβλιομετρικός δείκτης που μετράει τη σημαντικότητα των επιστημονικών περιοδικών για την επιστημονική 

κοινότητα. Λαμβάνει υπόψη του την προέλευση των αναφορών, και αντικατοπτρίζει τη συχνότητα με την οποία ο 

μέσος ερευνητής χρησιμοποιεί ένα περιοδικό (http://www.eigenfactor.org/). 

5  Βλ. για παράδειγμα Amin, M., & Mabe, M. (2000). Impact factors: use and abuse. Perspectives in Publishing, 1, 1-

6; Bloch, S., & Walter, G. (2001). The impact factor: time for change. Australian and New Zealand Journal of 

Psychiatry, 35, 563-568; Kurmis, A. P. (2003). Understanding the limitation of the journal impact factor. Journal of 

Bone and Joint Surging- American Volume, 85, 2449-2454; Saha, S., Saint, S., & Christakis, D. A. (2003). Impact 

factor: a valid measure of journal quality? Journal of the Medical Library Association., 91, 42-46. 
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http://www.isinet.com/knowtrend/essays/journalcitationreports/impactfactor/
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αναφέρουμε ότι στη βάση JCR του 2011 βρέθηκαν μόλις 17 περιοδικά με χώρα προέλευσης την 

Ελλάδα, τα οποία είναι αγγλόφωνα και, με μία μόνο εξαίρεση, ανήκουν στις ιατρικές επιστήμες.  

Προκειμένου λοιπόν να συνταχθεί ο κατάλογος των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που θα 

ευρετηριαστούν θεσπίστηκαν κάποια κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για όλα τα 

περιοδικά όλων των θεματικών περιοχών. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις κυρίως 

στα περιοδικά των ανθρωπιστικών επιστημών και τα περιοδικά τέχνης λόγω του ιδιαίτερου του 

χαρακτήρα τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνεται σημασία σε άλλα ποιοτικά γνωρίσματα του 

περιοδικού. Τα περιοδικά που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών πεδίων και η επιλογή τους έγινε από το σύνολο των τρεχόντων ελληνικών 

επιστημονικών περιοδικών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται 

παρακάτω. 

Πριν αναλυθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των περιοδικών κρίνεται σκόπιμο να επεξηγηθεί ο όρος 

επιστημονικό περιοδικό. Με τον όρο αυτό νοούνται τα περιοδικά που παρουσιάζουν πρωτογενή 

αποτελέσματα έρευνας ή επισκοπήσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μια 

ερευνητική/επιστημονική κοινότητα
6
. Πρόκειται για εκδόσεις οι οποίες εκδίδονται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και συνήθως απευθύνονται σε μία ή περισσότερες επιστημονικές κοινότητες. 

Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα περιοδικά για να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο 

είναι τα εξής: 

i. Θεματική περιοχή: επιδίωξή μας είναι να καλύπτεται – στο μέτρο του δυνατού – το σύνολο 

των επιστημονικών περιοχών, δηλαδή να υπάρχουν περιοδικά από τις Θετικές, τις 

Εφαρμοσμένες, τις Κοινωνικές, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, καθώς 

και περιοδικά Λογοτεχνίας και Τέχνης. 

ii. Τύποι πηγών: επιστημονικά/ερευνητικά περιοδικά που δημοσιεύουν ερευνητικές εργασίες 

σε πλήρες κείμενο. 

iii. Αποδεκτοί τύποι πηγών: ακαδημαϊκές, κυβερνητικές, εμπορικές και πηγές μη-

κερδοσκοπικών οργανισμών, επιστημονικών ενώσεων και συναφών οργανισμών. 

iv. Κοινό: η ομάδα στόχος των περιοδικών που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο θα πρέπει να 

είναι πρωτίστως το ερευνητικό κοινό ή οι ειδικοί του χώρου. 

v. Περιεχόμενο: ένα σημαντικό κομμάτι του περιοδικού θα πρέπει να αποτελείται από 

ερευνητικά/επιστημονικά άρθρα.  

vi. Το περιοδικό να αποτελεί τρέχουσα έκδοση. 

Τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των επιστημονικών περιοδικών είναι τα 

ακόλουθα:   

                                                 
6  DOAJ: Directory of Open Access Journals, Definitions,  

 http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=about&uiLanguage=en#definitions 

 

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=about&uiLanguage=en#definitions


vii. Ποιότητα περιεχομένου: κάθε περιοδικό που θα συμπεριληφθεί στο ευρετήριο, θα πρέπει να 

υλοποιεί διαδικασίες αξιολόγησης από ειδικούς κριτές (peer-review) ή άλλη κατάλληλη 

διαδικασία ποιοτικού ελέγχου του περιεχομένου του για να συμπεριληφθεί στο ευρετήριο. 

viii. Γλώσσα: Το πλήρες κείμενο των άρθρων να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. 

ix. Συχνότητα: Το περιοδικό να έχει σταθερή συχνότητα, την οποία να ακολουθεί, τουλάχιστον 

τα τελευταία 2 έτη. 

x. Περιεχόμενο: Να υπάρχει σαφής περιγραφή των θεματικών περιοχών που καλύπτει το 

περιοδικό, του σκοπού έκδοσης και του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Να αναφέρονται τα 

είδη των άρθρων που δημοσιεύει (π.χ. Ανασκοπήσεις, Ερευνητικές εργασίες, Βραχείες 

δημοσιεύσεις, Βιβλιοκρισίες κλπ.). Να υπάρχει συντακτική επιτροπή, υπεύθυνη για τον 

καθορισμό των αξόνων της ύλης του περιοδικού, το συντονισμό (διά του διευθυντή 

σύνταξης) της διαδικασία κρίσης, την τελική αποδοχή ή απόρριψη των εργασιών που 

υποβάλλονται για δημοσίευση.  

xi. Δημοσίευση άρθρων: Η δημοσίευση των άρθρων να γίνεται μετά από κρίση. Να αναφέρεται 

η βασική διαδικασία αξιολόγησης των υπό δημοσίευση εργασιών και να υπάρχουν 

αναλυτικές οδηγίες προς συγγραφείς. 

xii. Απόψεις βιβλιοθηκονόμων: Θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες για τη χρήση των περιοδικών 

και η γνώμη βιβλιοθηκονόμων ακαδημαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών για την απήχηση των 

περιοδικών στην κοινότητα που εξυπηρετούν. 

xiii. Βάσεις ευρετηρίασης – Βιβλιομετρικοί δείκτες (όπου εφαρμόζεται): Θα λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός των βάσεων στις οποίες ευρετηριάζεται το περιοδικό, καθώς και η 

κατάταξή του με βάση βιβλιομετρικούς δείκτες, ως στοιχεία ενδεικτικά της απήχησης του 

περιοδικού.  

Ενδεχομένως ορισμένα από τα παραπάνω κριτήρια να μην έχουν εφαρμογή σε περιοδικά 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τέχνης. Για την αξιολόγηση αυτών των περιοδικών, εκτός από τις 

βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η έκδοσή τους (π.χ. σταθερή συχνότητα, σύνταξη 

άρθρων στην ελληνική γλώσσα, ύπαρξη συντακτικής επιτροπής), θα ληφθούν υπόψη και γνώμες 

ειδικών επιστημόνων και βιβλιοθηκονόμων για την ποιότητα, τη σημασία και την απήχησή τους. 

Αποκλείστηκαν εξ’ αρχής περιοδικά που ευρετηριάζονται ήδη είτε από βιβλιοθήκες είτε από 

άλλους φορείς (π.χ. Ιατροτέκ) καθώς και ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου. Τα πρώτα για 

να μην υπάρχουν επαναλήψεις και επικάλυψη, τα δεύτερα, γιατί προτεραιότητα του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. 

είναι να συμπεριλάβει έντυπα περιοδικά, στα οποία η αναζήτηση άρθρων γίνεται μόνο χειροκίνητα 

και με φυσική παρουσία σε κάποια βιβλιοθήκη.  


