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Πόσα Επιστημονικά Περιοδικά κυκλοφορούν;  
  

Τα επιστημονικά περιοδικά σε διεθνή κλίμακα που κυκλοφορούν είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια, αλλά υπολογίζονται ότι ο αριθμός τους 
ξεπερνάει τις 20 χιλιάδες .Αναφέρονται ως επιστημονικά περιοδικά με την 
έννοια της επιλογής των άρθρων και τη χρήση επιστημονικών κριτών για την 
ποιότητα των άρθρων. Τα επιστημονικά περιοδικά ανάλογα με τον τομέα 
ερευνών που καλύπτουν και το επιστημονικό αναγνωστικό κοινό που διαβάζει 
τα άρθρα τους, περιέχουν σύντομες επιστημονικές ειδήσεις, εργασίες 
ανασκόπησης, πειραματικές εργασίες, κριτική βιβλίου, πρακτικά συνεδρίων 
και ορισμένες φορές έχουν εξειδικευμένα αφιερώματα. 
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Σχήμα 1. Επιστημονικά περιοδικά με μεγάλη απήχηση στην επιστημονική 
κοινότητα. 

Τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά δημοσιεύουν επιστημονικές 
εργασίες (εισαγωγή, πειραματικό μέρος, αποτελέσματα και συζήτηση 
αποτελεσμάτων, και εκτεταμένη βιβλιογραφία). Οι ερευνητικές εργασίες 
περιέχουν επιστημονικά δεδομένα ερευνητικών εργαστηρίων και αποτελούν 
ένα μέσο επικοινωνίας των επιστημόνων. Οι πλέον σημαντικές εργασίες 
«κτίζουν» την επιστημονική πληροφόρηση και τα πιο σημαντικά 
αποτελέσματα  αναφέρονται από άλλες εργασίες και συγκρίνονται. Ο μεγάλος 
αριθμός αναφορών μιάς εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα φήμης, 
πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων και αξίας για τα λιθαράκια της 
επιστημονικής ερευνητικής πορείας σε διεθνές επίπεδο. Όσο  περισσότερο 
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αναφέρεται μία επιστημονική εργασία από άλλους επιστήμονες τόσο πιο 
γνωστή γίνεται διεθνώς και το περιοδικό «ανέρχεται» στην κλίμακα που 
λέγεται Impact factor (IF, συντελεστής απήχησης).  

Περιοδικά  με διάσημα ονόματα, όπως Nature, και Science που 
δημοσιεύουν υψηλής ποιότητας και πρωτότυπες εργασίες  έχουν IF = 30-32, 
όταν τα περισσότερα περιοδικά δεν ξεπερνούν το 10. Διάσημοι επιστήμονες 
και μεγάλα ερευνητικά εργαστήρια συναγωνίζονται να στείλουν τα άρθρα τους 
στα περιοδικά με υψηλό IF. Τα επιστημονικά περιοδικά κρίνουν αρχικά τα 
άρθρα για το περιεχόμενο τους και την ποιότητα (οι αρχισυντάκτες και το 
προσωπικό σύνταξης είναι επιστημονικά εξειδικευμένοι επιστήμονες) και μετά 
αποστέλλουν τα άρθρα σε τουλάχιστον 2 κριτές με υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση και εξειδίκευση σε σχέση με το κρινόμενο άρθρο (που είναι 
ανώνυμοι για τους συγγραφείς). Τα περισσότερα περιοδικά ζητάνε οι 
συγγραφείς να αποστείλουν τα ονόματα 4-5 τουλάχιστον επιστημόνων, που 
να είναι ειδικοί στο θέμα της εργασίας, για να τους διαλέξουν ως κριτές. Οι 
κριτές μπορούν να απορρίψουν, να ζητήσουν διορθώσεις ή να προτείνουν 
επανάληψη ή επέκταση  των πειραματικών δεδομένων και πολλές φορές 
απορρίπτουν τα άρθρα. Τις περισσότερες φορές ζητούν από τους συγγραφείς 
να δικαιολογήσουν τις προτάσεις τους και τα αποτελέσματα των ερευνών 
τους, και να δώσουν εξηγήσεις για την παρουσίαση της εργασίας.   

Τα περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης απορρίπτουν σε υψηλό 
ποσοστό τα επιστημονικά άρθρα (άνω του 50% σε πολλά από αυτά, εφόσον 
είναι αποδέκτες μεγάλου αριθμού άρθρων, περισσότερα από αυτά που 
μπορούν να δημοσιεύσουν). Η αποστολή, κρίση, διόρθωση και επιβεβαίωση 
της ποιότητας γίνεται εδώ και 15 χρόνια μόνο ηλεκτρονικά.  

Επίσης, πολλά περιοδικά εμφανίζονται μόνο  σε  ηλεκτρονική μορφή, 
αλλά τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά τυπώνονται και 
αποστέλλονται σε συνδρομητές. Επίσης, τα πιο σημαντικά επιστημονικά 
περιοδικά βρίσκονται σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ερευνητικών 
κέντρων. Τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά έχουν ηλεκτρονικές σελίδες 
με τα περιεχόμενα και τα abstracts των άρθρων, και με κατάλληλη συνδρομή 
επιτρέπουν την εκτύπωση ολόκληρων άρθρων τους Τα ηλεκτρονικά 
συστήματα GOOGLE SCHOLAR, NCBI-PubMed, SCIENCEDIRECT,  
SCOPUS και άλλα ηλεκτρονικά βιβλιογραφικά συστήματα μπορούν να 
παρουσιάσουν τα άρθρα (τουλάχιστον τις περιλήψεις) εντελώς δωρεάν. 

 

 

Content on 
ScienceDirect:  

Journals > 2,500  

Books > 11,000 

 

National Center for Biotechnology Information, U.S. National 

Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA .  

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/journals
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/books
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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PubMed comprises more than 21 million citations for biomedical 

literature from MEDLINE, life science journals and online books. 

Scopus, officially named SciVerse Scopus, is a bibliographic 

database containing abstracts and citations for academic journal articles. It 
covers nearly 19,500 titles from over 5,000 international publishers, 
including coverage of 16,500 peer-reviewed journals in the scientific, 
technical, medical, and social sciences (including arts and humanities). 
It is owned by Elsevier and is available online by subscription.  
 

Διάφορες πηγές για τίτλους περιοδικών και εκδοτικούς οίκους: ¨ 

  JournalSeek database 99.123 journal from 5.493 different 
publishers (http://journalseek.net/publishers.htm)  [περιέχει τίτλους 
όλων των κατηγοριών και παλαιών περιοδικών] 

   Thomson Reuters Master Journal List, total journals: 16.869 

   ScienceDirect : 3.417 journal titles 
    Elsevier (publisher, Netherlands-UK-USA): 2.652 titles 

    John Wiley & Sons (publisher, USA-UK): 1.479 titles 

    Taylor & Francis Group (publisher): 1.423 titles 

    Springer Verlag-GmbH (publisher, Germany-USA):1.732 titles 

    Chinese Electronic Periodical Services: 1.307 titles 

    Nature Publishing Group (Nature, etc): 130 titles 

    American Chemical Society (ACS, USA): 59 titles 

    Royal Society of Chemistry (RSC, UK): 66 titles 
 

 

 
Nature Publishing Group 

Σχήμα 2. Δύο από τους πιο σημαντικούς εκδοτικούς οίκους που 
εξειδικεύονται στην έκδοση επιστημονικών περιοδικών. 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_(summary)
http://en.wikipedia.org/wiki/Citation
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Article_(publishing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://en.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://en.wikipedia.org/wiki/Subscription_business_model
http://journalseek.net/publishers.htm
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Επιστημονικά Περιοδικά κατά Κατηγορία 
 

Τα επιστημονικά περιοδικά θα μπορούσαμε να τα διαχωρίσουμε κατά 
κατηγορίες¨. 

 

1. Εκλαϊκευμένα επιστημονικά περιοδικά (με διεθνή απήχηση 
και με υψηλή ποιότητα εκλαΐκευσης επιστημονικών 
θεμάτων) 

New Scientist (εβδομαδιαίο, το πλέον ενημερωμένο με επιστημονικές 
ειδήσεις και υψηλής ποιότητας επίκαιρα επιστημονικά θέματα) 
Scientific American (το πλέον διάσημο εκλαϊκευμένο επιστημονικό 
περιοδικό, μεταφράζεται σε 18 γλώσσες) 

  

 
Focus (Italy) 
The American Scientist 
Discover Magazine 
Spektrum der Wissenschaft (Germany) 
Kosmos (Germany) 
Skeptical Inquirer (USA, κριτικό για ψευδοεπιστημονικές θεωρίες και ) 
National Geographic 
Technology Review 

 

2. Περιοδικά γενικής ύλης και πολυκλαδικά που καλύπτουν 
ευρύ φάσμα θετικών επιστημών  

 Nature (εβδομαδιαίο, το πλέον διάσημο επιστημονικό περιοδικό, 
impact factor (IF) = 31) 
 Philosophical Transactions of the Royal Society  
 Proceedings of the National Academy of Sciences, USA  
 Science (εβδομαδιαίο, διάσημο επιστημονικό περιοδικό, IF=30) 

3. Περιοδικά Χημείας (τα περιοδικά με τον υψηλότερο IF) 

 Journal of the American Chemical Society (JACS) IF=11.4 2013/14)  
 Angewandte Chemie  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_(journal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_(journal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_American_Chemical_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Chemie
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 Chemical Communications (RSC)  
 Chemical Reviews (ACS)  
 Accounts of Chemical Research (RSC)  
 Chemistry - A European Journal  
 Chemistry Letters  
 Bulletin of the Chemical Society of Japan  
 Helvetica Chimica Acta  
 Περιοδικά χημικών εταιρειών 
 Chemistry World (μηνιαίο, Royal Society of Chemistry, monthly) 
 Chemical and Engineering News (εβδομαδιαίο, American Chemical 

Society, weekly) 

4. Επιστημονικά περιοδικά  Βιοφυσικής και Βιοχημείας  

 Biochemical Journal (IF =4.78)  
 Biophysical Journal  
 European Journal of Biochemistry  
 FEBS Journal  
 Journal of Biological Chemistry  (IF =4.6) 
 Biochemistry  
 Journal of Molecular Biology  

5.  Επιστημονικά περιοδικά Οικολογίας 

 Advances in Ecological Research (IF=6.25)  
 Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics  
 Ecology  
 Ecology Letters  
 Journal of Ecology  
 Journal of Soil and Water Conservation  
 Trends in Ecology & Evolution  

6. Επιστημονικά περιοδικά για το Περιβάλλον 

Environmental Science and Technology (ACS) (IF=5.4) 
Environmental Research 
Environmental Chemistry 
Ecology 
Chemosphere 
Science of the Total Environment 
Green Chemistry 

7.  Επιστημονικά περιοδικά Μαθηματικών 

 Acta Mathematica  (IF=3.03) 
 Annals of Mathematics  
 Bulletin of the American Mathematical Society  
 Communications on Pure and Applied Mathematics  
 Duke Mathematical Journal  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Reviews
http://en.wikipedia.org/wiki/Accounts_of_Chemical_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry_-_A_European_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry_Letters
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_of_the_Chemical_Society_of_Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica_Chimica_Acta
http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemical_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Biophysical_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Journal_of_Biochemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/FEBS_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Biological_Chemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemistry_(journal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Molecular_Biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Advances_in_Ecological_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_Review_of_Ecology,_Evolution,_and_Systematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology_(journal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology_Letters
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Ecology
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Soil_and_Water_Conservation
http://en.wikipedia.org/wiki/Trends_in_Ecology_%26_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Acta_Mathematica
http://en.wikipedia.org/wiki/Annals_of_Mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_of_the_American_Mathematical_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_on_Pure_and_Applied_Mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_Mathematical_Journal
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8. Περιοδικά ιατρικών επιστημών 

 New England Journal of Medicine (IF =54.4) 
 Lancet (IF=39.3) 
 British Medical Journal (IF=16.3) 
 Journal of the American Medical Association  (JAMA) (IF=30.3) 
 Nature Medicine  
 American Journal of Epidemiology 
 Institute of National  Cancer Research  

Περιοδικά με τη σημαντικότερη συμβολή στην επικαιρότητα 
της επιστήμης; 
 

Η προσωπική εμπειρία μετά από 35 χρόνια ως καθηγητής 
πανεπιστημίου και 10 χρόνια σπουδών είναι ότι οι φοιτητές και αρκετοί 
συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τα επιστημονικά περιοδικά ή δεν τα έχουν 
ξεφυλλίσει στις βιβλιοθήκες.  

Πολλοί φοιτητές μας ρωτούν ποια είναι τα πιο γνωστά περιοδικά 
χημείας και των θετικών επιστημών.  Με το διαδίκτυο σήμερα μπορεί ο 
καθένας να γνωρίσει άμεσα τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και να 
διαβάσει (σε μερικές περιπτώσεις ολόκληρα άρθρα) και τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές εργασίες.  

Αλλά συγχρόνως τα περιοδικά αυτά, μαζί με τα περιοδικά των χημικών 
εταιρειών προσφέρουν επίκαιρες ανασκοπήσεις, επιστημονικά νέα, 
συζητήσεις σε θέματα επικαιρότητας ή επιστημονική διαμάχης. Το περιοδικό 
Scientific American επίσης προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα εκλαϊκευμένων 
επιστημονικών άρθρων από εξειδικευμένους επιστήμονες και γνωστούς 
επιστήμονες με Βραβεία Νόμπελ και εξαιρετικής ποιότητας ενημέρωση για 
τρέχοντα επιστημονικά θέματα. Σοβαροί επιστημονικοί οίκοι ξεκίνησαν την να  
ελληνική έκδοση του Scientific American και με μεγάλη επιτυχία στη 
μετάφραση. Η έκδοση (2003-2008) με εξαιρετική ποιότητα μετάφρασης και 
εικόνων κράτησε μόνο 5 χρόνια. Η κυκλοφορία μειώθηκε και τα έξοδα 
αυξήθηκαν με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την κυκλοφορία.. 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_England_Journal_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Medical_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_American_Medical_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Medicine
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 Επίσης, στην Ελλάδα κυκλοφορούν ορισμένα εκλαϊκευμένα 
επιστημονικά περιοδικά (εκτός από το Περισκόπιο της Επιστήμης που 
περιέχει μεταφρασμένα και πρωτότυπα άρθρα από Έλληνες επιστήμονες, 
άλλα περιοδικά , όπως Discovery and Science, Science Illustrated, Focus, 
National Geographic, έχουν μεταφράσεις από ξένα αντίστοιχα περιοδικά,  το 
Greenapple είναι ηλεκτρονικό περιοδικό, κ.λπ).  
 

Τα Περιοδικά Nature και Science 
 
NATURE  (εβδομαδιαίο, ιδρύθηκε το 1869, 400.000 επιστήμονες το 

διαβάζουν κάθε εβδομάδα,  το πιο διάσημο, θετικές επιστήμες, Impact factor 
~31 ( ISI) 

  

 

SCIENCE (Americal Association for the Advancement of Science, 

εβδομαδιαίο, εξαιρετικά γνωστό σε διεθνές επίπεδο, Impact factor ~30 ( ISI) 

 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/62/Cover_nature.jpg
http://pixhost.me/pictures/1301066
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Scientific American (μηνιαίο, ιδρύθηκε 1845, το πιο διάσημο 

εκλαϊκευμένο περιοδικό, μεταφράζεται σε 18 γλώσσες ) 

  
 
Η Ελληνική έκδοση του Scientific American (η δεύτερη στη σειρά των 
προσπαθειών να εκδοθεί η ελληνική μετάφραση του περιοδικού έγινε από 
Οκτώβριο 2003 μέχρι Απρίλιο 2008) 
 

Environmental Science and Technology (μηνιαίο, American 

Chemical Society, το πιο ενδιαφέρον περιβαλλοντικό περιοδικό με 
ανασκοπήσεις,  γενικά άρθρα και επιστημονικές εργασίες). 

 
 

 

http://www.sciam.gr/issue.asp?issue_id=410
http://pubs.acs.org/action/showLargeCover?jcode=esthag&vol=46&issue=15
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Chemical and Engineering News (εβδομαδιαίο περιοδικό της 

American Chemical Society, ενδιαφέροντα άρθρα, ανασκοπήσεις, 
επιστημονικά νέα χημείας 

  
 
 
Chemistry World (μηνιαίο περιοδικό της Royal Society of Chemistry) 
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New Scientist (weekly) 
New Scientist is a weekly non-peer-reviewed English-language international 
science magazine,[2] which since 1996 has also run a website, covering recent 
developments in science and technology for a general audience 

 
 

 

Journal of American Chemical Society 
The most cited journal in chemistry, JACS received 408,307 total 
citations and an increase in Impact Factor to 9.907, as reported in the 
2011 Journal Citation Reports® by Thomson Reuters 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-review
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Scientist#cite_note-1#cite_note-1
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ IMPACT FACTOR 
Τα 10 πιο διάσημα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό IF 

1. Nature  
2. Science  
3. New England Journal of Medicine (ιατρικό)  
4. Cell  
5. Proceedings of Natural Academy of Sciences, USA  
6. Journal of Biological Chemistry 
7. Journal of American Medical Association 
8. The Lancet  (ιατρικό) 
9. Nature Genetics 
10. Nature Medicine 

 
The impact factor, often abbreviated IF, is a measure reflecting the 

average number of citations to recent articles published in science and social 
science journals. The impact factor was devised by Eugene Garfield, the 
founder of the Institute for Scientific Information (ISI), now part of Thomson 
Reuters. Impact factors are calculated yearly for those journals that are 
indexed in Thomson Reuters Journal Citation Reports 

Journal Impact Factors 2010 – ISI and SJR (Journal Citation 
Report)  

 
[http://sciencetechblog.com/2011/08/01/journal-impact-factors-2010-isi-and-
sjr/] 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Citation
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports
http://sciencetechblog.com/2011/08/01/journal-impact-factors-2010-isi-and-sjr/
http://sciencetechblog.com/2011/08/01/journal-impact-factors-2010-isi-and-sjr/
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Τα Δέκα Περιοδικά με την Υψηλότερη Απήχηση [Top Ten 
Most-Cited Journals -All Fields, 1999-2009 ] 

Ranked by total citations, based on papers published and cited in Thomson 
Reuters-indexed journals between January 1, 1999 and April 30, 2009.  

Rank       Journal  Papers1998-2009  Citations  

1  Journal of Biological 
Chemistry  

54,695  1,652,432  

2  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
(PNAS)  

30,396  1,376,541  

3  Nature  10,549  1,242,392  

4  Science  9,369  1,125,022  

5  Physical Review Letters  31,112  884,911  

6  J. American Chemical 
Society  

29,272  881,457  

7  Physical Review B  48,888  612,377  

8  Astrophysical Journal  26,418  581,299  

9  New England Journal of 
Medicine  

3,564  568,698  

10  Applied Physics Letters  36,759  549,224  

SOURCE: Essential Science IndicatorsSM from Thomson Reuters, a web-
based data file reflecting upwards of 9 million papers published in 
11,500+ Thomson-indexed journals over the last decade, covering 22 
main fields of science and the social sciences. Users can create citation-
based rankings of scientists, papers, journals, nations, and institutions. 
Available from the Research Services Group.  

Οι Δείκτες Απήχησης των επιστημονικών περιοδικών 
μεταβάλλονται από έτος σε έτος ανάλογα με τις 
ετεροαναφορές 

 Nature:  42 (2014), 36.101 (2010) versus 34.480 (2009) ↑  
 Proceedings of the Royal Society London B: 5.064 (2010) 

versus 4.857 (2009) ↑  
 Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

USA: 9.771 (2010) versus 9.432 (2009) ↑  
 Science: 34.4 (2013-14)31.364 (2010) versusμ 29.747 (2009) ↑  
 Trends in Ecology and Evolution: 14.448 

(2010) versus 11.564 (2009)  

 

http://scientific.thomsonreuters.com/
http://scientific.thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_evaluation/
http://scientific.thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_evaluation/
http://www.nature.com/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01695347

