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2.3.3 Επιστημονικά περιοδικά
2.3.3.1. Γενικά
2.3.3.1.1. Επιστημονικό, θεωρείται το περιοδικό που πληροί όλες τις κάτωθι
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, με οικονομικό αντάλλαγμα, διαφημιστικές καταχωρίσεις δεν υπερβαίνουν το
10% των σελίδων του.
Στ) Έχει ελληνικό κωδικό ISSN.
2.3.3.1.2. Στη διανομή των αρθρογράφων συμμετέχουν μόνον τα άρθρα που
υπερβαίνουν τις 500 λέξεις και είναι πρωτότυπα κείμενα σε περιοδικά που πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις ως επιστημονικά και μόνο για την πρώτη δημοσίευση τους.
Δεν συμμετέχουν οι μεταφράσεις των αντίστοιχων ξενόγλωσσων άρθρων του ίδιου
δημιουργού, μεταφράσεις άρθρων ξένων δημιουργών από αλλοδαπά ή/και ελληνικά
περιοδικά και αναδημοσιεύσεις από βιβλία ή/και άλλα περιοδικά.
2.3.3.2. Διανομή δικαιωμάτων σε εκδότες
•
•

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έντυπο ιδιοκτησίας τους που
πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές.
Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται στο κριτήριο του αριθμού
σελίδων.

Από τις δηλώσεις των εκδοτών συγκεντρώνονται τα στοιχεία της συνολικής παραγωγής
σελίδων επιστημονικών περιοδικών κάθε έτους.
Διαιρώντας το προς διανομή ποσό που αντιστοιχεί στο έτος των δηλώσεων με το
συνολικό αριθμό σελίδων προκύπτει η τιμή σελίδας.
Πολλαπλασιάζοντας την τιμή σελίδας με τον αριθμό σελίδων της ετήσιας παραγωγής
του κάθε εκδότη προκύπτει το ποσό που του αναλογεί. Οι σελίδες του συνόλου των
τευχών κάθε περιοδικού υπολογίζονται με συντελεστή 1 ενώ για εκείνα που
υπερβαίνουν τις 500 ετησίως υπολογίζονται με συντελεστή 0,5.
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2.3.3.3. Διανομή δικαιωμάτων σε δημιουργούς
2.3.3.3.1. Οι συγγραφείς των άρθρων υποβάλλουν δήλωση με αναλυτικά στοιχεία για
κάθε άρθρο που δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό κυκλοφορίας στη
συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.
2.3.3.3.2. Σε περιπτώσεις συλλογικών έργων λόγου δημοσιευμένων σε επιστημονικά
περιοδικά δηλώνεται και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του κάθε δημιουργού στο
κάθε έργο. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων που έχουν λάβει κωδικό
ISSN συμμετέχουν στη διανομή.
2.3.3.3.3. Η διανομή στους συγγραφείς των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών
γίνεται με βάση τον αριθμό των άρθρων που έχει γράψει ο κάθε συγγραφέας ανά
περίοδο διανομής, τον αριθμό των λέξεων του κάθε άρθρου και τον συντελεστή
συγγραφικής συμμετοχής του στο άρθρο.
2.3.3.3.4. Η μοριοδότηση των επιστημονικών άρθρων κατά αριθμό λέξεων γίνεται
βάσει της κλίμακας:
500 – 1.500 λέξεις συντελεστής= 1
1.501 – 3.500 λέξεις
συντελεστής= 1,5
3.501 και πάνω λέξεις συντελεστής= 2
2.3.3.3.5. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων του κάθε δημιουργού,
πολλαπλασιάζονται το ποσοστό συμμετοχής του δημιουργού επί τον αντίστοιχο
συντελεστή μοριοδότησης. Το άθροισμα των βαθμών όλων των άρθρων ενός
συγγραφέα αποτελούν τον αριθμό των βαθμών συμμετοχής του ως προς το σύνολο
των βαθμών όλων των δηλώσεων της ίδια διαχειριστικής περιόδου.
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