
 

 

 

2.5.3. Επιστημονικά, μονοθεματικά και λογοτεχνικά περιοδικά 

 

Επιστημονικό, θεωρείται το περιοδικό που πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις, και κατά 

δήλωση του εκδότη:  

α. Το περιεχόμενο του περιοδικού είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε εξειδικευμένο κοινό.  

β. Διαθέτει επιστημονική (όχι συντακτική) επιτροπή, η οποία αναγράφεται στην ταυτότητα 

του εντύπου. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από μέλη που έχουν μεταπτυχιακό 

ή/και διδακτορικό τίτλο και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) αναγράφονται 

στην ταυτότητα του εντύπου. 

γ. Οι συγγραφείς τουλάχιστον του 30% των άρθρων κάθε τεύχους είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα) θα πρέπει να αναγράφονται στο άρθρο.  

δ. Κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα τεύχος ανά έτος. 

ε. Οι διαφημιστικές καταχωρίσεις με οικονομικό αντάλλαγμα δεν υπερβαίνουν το 10% των 

σελίδων του. 

στ. Έχει ελληνικό ή κυπριακό ISSN. 

 

Περιοδικά που έχουν ως αντικείμενο, βάσει της θεματικής τους, μια επιστήμη ή τη λογοτεχνία και 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Διανομής για τα επιστημονικά 

περιοδικά, κατατάσσονται στην κατηγορία «μονοθεματικά και λογοτεχνικά» . Για τα περιοδικά 

αυτής της κατηγορίας, τα δικαιώματα τους υπολογίζονται διαιρώντας το σύνολο των μορίων 

τους με το πέντε (5).  

 

Κάθε περιοδικό λαμβάνει ανάλογα με την μέση κυκλοφορία των τευχών του έτους αναφοράς, 

συντελεστή μέσης κυκλοφορίας ως εξής: 

 

Μέση κυκλοφορία Βαθμοί 

1-200 1 

201-500 1,5 

501 και άνω 2 

 

Για τα συνδρομητικά ηλεκτρονικά περιοδικά ως μέση κυκλοφορία θεωρείται ο μέσος αριθμός 

συνδρομητών στο έτος αναφοράς.  

 

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερη πρόσβασης λαμβάνουν 1 βαθμό ως συντελεστή μέσης 

κυκλοφορίας. 

 

Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά για τον αριθμό σελίδων, υπολογίζονται οι σελίδες σε εκτυπώσιμη 
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μορφή του περιεχομένου που αναρτήθηκε στο έτος αναφοράς. 

 

2.5.3.1 Υπολογισμός δικαιωμάτων σε εκδότες 

 

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έντυπο ιδιοκτησίας τους που πληροί όλες τις παραπάνω 

προδιαγραφές. 

• Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται στα κριτήρια: α) του αριθμού σελίδων, και 

β) του αριθμού μέσης κυκλοφορίας. 

• Από τις δηλώσεις των εκδοτών συγκεντρώνονται τα στοιχεία της συνολικής παραγωγής 

σελίδων επιστημονικών περιοδικών κάθε έτους.  

Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό σελίδων του συνόλου των τευχών επί τον συντελεστή μέσης 

κυκλοφορίας προκύπτουν οι βαθμοί κάθε εντύπου. Διαιρώντας το προς διανομή ποσό που 

αντιστοιχεί στο έτος των δηλώσεων με το συνολικό αριθμό βαθμών όλων των δηλώσεων 

προκύπτει η τιμή ανά βαθμό. Το άθροισμα των βαθμών όλων των εντύπων του εκδότη 

πολλαπλασιασμένο με την τιμή βαθμού δίνει το ποσό που αναλογεί στον εκδότη.  

 

Οι σελίδες του συνόλου των τευχών κάθε περιοδικού υπολογίζονται: 

 

• Για συνολικές σελίδες στο έτος μέχρι 500 με συντελεστή 1  

• Για συνολικές σελίδες στο έτος περισσότερες από 500, οι πρώτες 500 με συντελεστή 1 και 

οι υπερβάλλουσες με συντελεστή 0,5. 

 


