
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Μετά τη συμπλήρωση μιας άκρως επιτυχημένης διετίας για το επιστημονικό 
περιοδικό της ΕΝΕ, το σημαντικότερο επιστημονικό περιοδικό της ελληνικής 
νοσηλευτικής κοινότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις 
διεθνείς πρακτικές με την επίσημη αναγνώριση του Υπουργείου Υγείας, το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ορισμένες 
αποφασιστικές αλλαγές, τόσο στη δομή του, όσο και στη συνολική λειτουργία του, 
στην κατεύθυνση της πολύπλευρης αναβάθμισης του γενικότερου πλαισίου που 
διέπει τη φιλοσοφία του. 

Στο εξής, το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, θα αποστέλλεται σε 
όλες τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στις αρμόδιες διευθύνσεις του 
Υπουργείου Υγείας, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νοσηλευτικής, στις βιβλιοθήκες 
των νοσοκομείων και στα οικεία επιστημονικά συμβούλια. 

Έτσι, αφουγκραζόμενοι τα αιτήματα, όχι μόνο των νοσηλευτών, αλλά και των 
φοιτητών των νοσηλευτικών τμημάτων των ΤΕΙ και των ΑΕΙ, η ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε ολόκληρη την ύλη του περιοδικού, θα είναι στο εξής ελεύθερη για 
όλους και η πρόσβαση σε αυτή θα απλοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται η χρήση 
κωδικών, αλλά θα γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα της ΕΝΕ, η οποία σε λίγες 
μέρες θα αναβαθμιστεί σημαντικά. 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να γίνει συνδρομητής του περιοδικού προκειμένου να 
λαμβάνει ταχυδρομικώς τα 4 ετήσια τεύχη του, μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς 
με τα γραφεία της ΕΝΕ, ή να διατυπώνει το αίτημά του ηλεκτρονικά στο 
journal@enne.gr προκειμένου να υπάρξει η σχετική μέριμνα από τους αρμοδίους. 

Από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, η υποβολή των προς δημοσίευση εργασιών, θα γίνεται 
απευθείας στο journal@enne.gr.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συγγραφείς θα αποστέλλουν τα άρθρα τους μόνον 
στην  ελληνική γλώσσα, με την υποχρέωση η περίληψη να αποστέλλεται και στην 
αγγλική. Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη 
πληροφορία, θα υπάρχουν αναρτημένες σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ. 

Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες συμβουλές σας και σας ενημερώνουμε ότι το 
Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, σύντομα θα βρίσκεται σε 
αναγνωρισμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων, κάνοντας τη φωνή της ελληνικής 
επιστημονικής νοσηλευτικής κοινότητας, ακόμα πιο δυνατή. 

Το ΔΣ της ΕΝΕ 
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