
Ανοικτή ή ψεύτικη επιστήμη: 

αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή

• Open Data Day 2020

• Ανοικτή Πρόσβαση με Αρπακτικά Περιοδικά; 
Για ποιους;
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Ανοικτή Πρόσβαση με 
Αρπακτικά Περιοδικά; Για 

ποιους;

http://okfn.gr/


#OpenDataDay 2020 



TA ANOIKTA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑZOYN ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο κόσμος που θέλουμε 
Ο κόσμος που η γνώση παράγει δύναμη 
για τους πολλούς και όχι για λίγους.



Πύλη Δεδομένων Διακινδύνευσης 
Δήμου Θεσσαλονίκης

http://riskdata.thessaloniki.gr

http://riskdata.thessaloniki.gr/




Σχεδιάζοντας από κοινού μια ανοιχτή πόλη 
που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της

Δημιουργώντας μια δυναμική τοπική 
οικονομία και ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αστικής διακυβέρνησης



OpenBudgets.eu – Εννοιολογική Σύνδεση 
Προϋπολογισμών

Financial Transparency Platform for the Public 
Sector

Funded from the European Union’s 

H2020 EU research and innovation 

programme under grant agreement No 

645833 to support journalists, civil 

society organisations, NGOs, citizens 

and public administrations to advocate 

and fight for fiscal transparency.



Διαφάνεια – Αίσθημα Εμπιστοσύνης – Συμμετοχή 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Οικονομικοί Δείκτες KPI –Δήμος 
Θεσσαλονίκης



Συμμετοχικός Προϋπολογισμός 

http://participatory-budget.okfn.gr/

http://participatory-budget.okfn.gr/




Open Knowledge Foundation- Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης

Ανοικτή Γνώση έχουμε όταν τα Ανοικτά Δεδομένα γίνονται χρήσιμα – προσβάσιμα, κατανοητά, με νόημα, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιον να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα



Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας – Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης
NLG Authorities Html κατανοητή από άνθρωπος

NLG Authorities RDF - Knowledge Graphs κατανοητή από μηχανές





Στο πλαίσιο του Horizon 2020

• Ενίσχυση της έξυπνης 
διαχείρισης δεξιοτήτων και της 
ενσωμάτωσής τους σε 
προγράμματα διδακτορικών 
σπουδών παρέχοντας 
εκπαίδευση μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων μέσω ανοικτής 
διαδικτυακής πλατφόρμας με 
στόχο την ενίσχυση της 
απασχόλησης και της 
καινοτομίας

Start: 2020

Funding: Horizon 2020

Project budget: 1,002,376.25

Length: 3 years

Partners: 19



Ανοικτή Πρόσβαση 
με Αρπακτικούς 
Εκδότες;



Αρπακτικοί Εκδότες

• Δεν είναι επιστημονικοί εκδότες αλλά ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο εκδοτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

• Συνήθως ανοιχτής πρόσβασης

• Τα επιστημονικά άρθρα δεν ελέγχονται για την 
ποιότητα και νομιμότητα (λογοκλοπή, κ.α) τους 

• Πολλές φορές δεν έχουν Editorial Board και υπηρεσίες 
έκδοσης που σχετίζονται με αξιόπιστα 
επιστημονικά περιοδικά (ανοικτής πρόσβασης ή όχι)

• Αρπακτικά ???

Αρπακτικά ???



Αναδρομή 

• Gunther Eysenbach JMIR Open Access Journal

• Black sheep among open access publishers and journals

2008

• Jeffrey Beall Αμερικάνος Βιβλιοθηκονόμος (Πανεπιστημίου του Κολοράντο)

• Ορίζει τον όρο «Αρπακτικοί Εκδότες» & Λίστα από περιοδικά

2009

• Δημοσίευση στο Nature

• Nέα περιοδικά αντιγράφουν παλιά

2010



Αναδρομή 

2010

• Phil Davis από το Πανεπιστήμιο του Cornell 

• Δεκτό με αμοιβή «Επιστημονικό» Άρθρο αποτελούμενο από ανοησίες που δημιουργήθηκαν από 
υπολογιστή (χρησιμοποιώντας το SCIgen ), αποσύρθηκε από τον συγγραφέα

2015

• Πείραμα Dr. Fraud - Anna O. Szust (Μη υπαρκτό πρόσωπο με μηδέν προσόντα)

• Υπέβαλε αίτηση για θέση editor σε 360 επιστημονικά περιοδικά. Δεκτός σε 40 περιοδικά σχεδόν 
αμέσως σχεδόν όλα ήταν στην λίστα του Beall

2017 • Τα αποτελέσματα του πειράματος δημοσιεύθηκαν στο Nature τον Μάρτιο του 2017



Αναδρομή 

2017
• Κατεβαίνει η λίστα του Jeffrey Beall Πανεπιστημίου του Κολοράντο 

2017
• Cabell's International. 

• Δημιουργείται η μαύρη λίστα του Payell και άλλες βασισμένη στην λίστα του Beall

2017
• Eμπορικό εργαλείο 

• 2 εργαλεία Cabell's Whitelist - Blacklist

https://www2.cabells.com/about-whitelist
https://www2.cabells.com/about-blacklist


Επιχειρηματικές και Νομικές διαφορές 
• Canadian Science and Education απειλεί με αστική 

αγωγή τον Beall

• OMICS Publishing Group απειλεί να ζητήσει  $ 1 
δισ. Αποζημίωση από τον Beall

• Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου 
καταθέτει αγωγή στην κατά του ομίλου OMICS

• Μάρτιος 2009 Πρόστιμο ύψους 50.130.810 στην 
OMICS και να αλλάξει μερικές από τις μεθόδους 
έκδοσής της



Περιοδικό Science John Bohannon Who's Afraid of Peer Review? 
Follow the money 

http://sciencestatic.aws.aaas.org.s3.a
mazonaws.com/article-resources/who-
does-peer-review/index.html#

http://sciencestatic.aws.aaas.org.s3.amazonaws.com/article-resources/who-does-peer-review/index.html


Κριτήρια αναγνώρισης 

• Αποδοχή άρθρων γρήγορα με ελάχιστη ή καθόλου αξιολόγηση από reviewers ή έλεγχο ποιότητας, (δεκτά μη 
επιστημονικά ή «ανόητα» άρθρα)

• Ενημέρωση των συγγραφέων σχετικά με την αμοιβή των άρθρων μόνο μετά την αποδοχή των άρθρων 

• Επιθετική εκστρατεία για τους συγγραφείς για να υποβάλουν άρθρα ή να συμπεριληφθούν στο editorial 
board

• Η καταχώριση συγγραφέων ως μελών του editorial board χωρίς την άδειά τους, χωρίς να μπορούν να 
παραιτηθούν

• Διορισμός fake ακαδημαϊκών ως μέλη του editorial board

• Αντιγραφή μέρους ή όλου του ονόματος ή του στυλ του web site εδραιωμένων περιοδικών. 

• Παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με τη δημοσίευση, όπως ψευδή τοποθεσία. 

• Ακατάλληλα ISSN

• Fake ή ανύπαρκτα impact factors.

• Ευρετηρίαση μόνο από ακαδημαϊκούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (όπως το ResearchGate ) και από 
τυποποιημένους αναγνωριστικούς κωδικούς (όπως οι ISSN και DOI ) όχι από έγκυρες ή αξιόπιστες 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων . 



Τρόποι
προφύλαξης

https://thinkchecksubmit.org/

https://vimeo.com/151882443

https://thinkchecksubmit.org/
https://vimeo.com/151882443
https://vimeo.com/151882443
https://vimeo.com/151882443


Google Based Impact Factor ?



Predatory Publisher                                            Open Access Publishers

International Journal of 
Research & Development 
Organisation (IJRDO)
Αναληθής ισχυρισμός
για Impact Factor 2.4
Επιθετική πολιτική 

http://www.ijrdo.org/


Αρπακτικά ?

• πολλά μέλη του 
διδακτικού προσωπικού 
είναι πρόθυμοι να 
συμμετάσχουν σε αυτό 
που οι εμπειρογνώμονες 
ονομάζουν ακαδημαϊκή 
απάτη, σπαταλώντας τα 
χρήματα των 
φορολογουμένων, χωρίς 
καμία επιστημονική 
αξιοπιστία

https://www.nytimes.com/2017/10/30/science/predatory-journals-academics.

https://www.nytimes.com/2017/10/30/science/predatory-journals-academics.html?fbclid=IwAR04eVgYg32jWl9bJM5ShbOu90fLeMeh0G6FKaHPQ4CAVsb8dhYg6IXHVHM


Παράδειγμα
WASET 
«Τουρισμός»

https://waset.org/

https://waset.org/


Προτάσεις - Τρόποι αντιμετώπισης
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

• Ενημερωτικά σεμινάρια σε υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, 

• Πολιτική και κανόνες στα Ερευνητικά Προγράμματα

• Πολιτική και κανόνες στα Πανεπιστήμια (Χρήματα Δημοσίου, Λογοδοσία)

• European University Foundation 
• Μη χρηματοδότηση σε αρπακτικά συνέδρια & περιοδικά 
• Να μην λαμβάνονται υπόψιν σε εξελίξεις

• 2018 Αν τα άρθρα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια NCN δημοσιεύονται σε 
περιοδικά που δεν πληρούν τα πρότυπα για την αξιολόγηση, τότε οι 
επιχορηγήσεις θα αφαιρεθούν και θα επιστραφούν στο NCN

• NCN Εθνικό Κέντρο Επιστημών ο μεγαλύτερος οργανισμός που χρηματοδοτεί τη 
βασική έρευνα στην Πολωνία



Ανοικτή Πρόσβαση VS Αρπακτικοί Εκδότες


