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Αλφαβητικός Κατάλογος Ελληνικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης
Academia
Ιδρύθηκε από το Δίκτυο Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, το ACADEMIA είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές, κριτές που δημοσιεύουν άρθρα
και κριτικές βιβλίων που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Δικτύου HepNet / Higher Education Policy Network
ISSN:2241-1402
Accountancy Greece
Τριμηνιαίο Περιοδικό του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)
ISSN: 1792-6009

Acta Oorthopaedica et Traumatologica Hellenica. Supplement
Τριμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας
ISSN: 2241-4355

Agrenda
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Ομίλου του Ομίλου Green Box
EΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2241-9446
Alpha Bank: Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ετήσια έκδοση όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και προγραμμάτων της Alpha Bank.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Alpha Bank
ISSN: -
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Alpha Bank: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Alpha Bank
ISSN: -

Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture
Ετήσιο περιοδικό, η δημιουργία οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών και η χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού
περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά πεδία του.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Πανεπιστημίου Αιγαίου
ISSN: 2732-639X
Annals of Gastroenterology
Διμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας, στοχεύει να καλύψει όλα τα τμήματα της γαστρεντερολογίας και της ηπατολογίας,
παρέχοντας διδασκαλία, πρακτική και επαγγελματική υποστήριξη σε κλινικούς γιατρούς που αντιμετωπίζουν τις γαστρεντερολογικές διαταραχές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hellenic Society of Gastroenterology
ISSN: 1792-7463
Approaches: Ένα διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας
To Approaches είναι ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας Ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει δύο τεύχη ανά έτος
ΕΚΔΟΤΗΣ: Approaches
ISSN: 2459-3338

Archives of Economic History = Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στα τεύχη του παρουσιάζει το ερευνητικό έργο έμπειρων οικονομολόγων καθώς και
οικονομολόγων της νεότερης γενιάς που ενδιαφέρονται ενεργά για την οικονομική ζωή και την οικονομική σκέψη και προσπαθούν να ρίξουν λίγο φως
στην πορεία της οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής σκέψης βάσει ιστορικού υλικού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Λάζαρος Θ. Χουμανίδης
ISSN: 1108-7005
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Aristotle Biomedical Journal
Εξαμηνιαίο περιοδικό της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχεια δύο προηγούμενων περιοδικών «Ιατρικό
περιοδικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» και «Τα χρονικά της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» που έχουν σταματήσει να
δημοσιεύονται. Τα άρθρα καλύπτουν επιστήμες όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Κτηνιατρική, η Φαρμακολογία και οι σχετικοί τομείς της
Βιολογίας, της Χημείας, της πληροφορικής και της Μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών, εργαστηριακών, πειραματικών, διοικητικών και
εκπαιδευτικών πτυχών. Το περιοδικό διερευνά επίσης σχετικά νομικά και ηθικά ζητήματα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Σχολή. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ISSN: 2653-9748
Art of Crime, The
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης όπου αναλύονται ζητήματα ποινικού δικαίου, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και αντεγκληματικής
πολιτικής
.ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών. Εθνικό & Καποδιστριακό
ISSN:
Arts Culture Design
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύθηκε από το εργαστήριο «Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών και
Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου, το ESAD Porto Portugal, ESD Madrid Spain, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών Βουκουρεστίου της Ρουμανίας
και την Ακαδημία Καλών Τεχνών Gdansk της Πολωνίας. Στόχος του είναι να παρέχει ένα ακαδημαϊκό φόρουμ για ανταλλαγή και σύνδεση ιδεών,
έργων, πρακτικών και ευρημάτων σχετικά με το σχεδιασμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τον πολιτισμό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6926
Athens Journal of Architecture
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης με θέματα αρχιτεκτονικής. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια
που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9472
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Athens Journal of Business & Economics
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των επιχειρήσεων και των οικονομικών, της λογιστικής, το
μάρκετινγκ, την διοίκηση και οργάνωση κ.λπ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-794X
Athens Journal of Education
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της εκπαίδευσης. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν
παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7958
Athens Journal of Health and Medical Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της ιατρικής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών υγείας και της
νοσηλευτικής έρευνας). Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture
Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2653-9411
Athens Journal of Ηistory
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της ιστορίας (συμπεριλαμβανομένων των μελετών υγείας και της
νοσηλευτικής έρευνας). Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture
Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9677
Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702
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Athens Journal of Law
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς του δικαίου
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9685

Athens Journal of Mass Media and Communications
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9499
Athens Journal of Mediterranean Studies
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των
Κοινωνικών Επιστημών, των Επιχειρήσεων και του Δικαίου, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Αρχιτεκτονικής και των Περιβαλλοντικών
Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9480
Athens Journal of Philology
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της γλώσσας, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Πολλές από
τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8385
Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των φυσικών επιστημών, τη γεωργία, την πληροφορική, την
περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική , μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία,
γεωγραφία και επιστήμη της γης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466
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Athens journal of social sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων
για την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τα οικονομικά. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί
σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7737
Athens journal of technology & engineering
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας. Πολλές από τις δημοσιεύσεις
του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research
(ATINER). της μηχανικής (πολιτικές, ηλεκτρικές, μηχανικές, βιομηχανικές, υπολογιστές, μεταφορές κ.λπ.), τεχνολογία, καινοτομία, νέες μεθόδους
παραγωγή και διαχείριση και βιομηχανική οργάνωση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8237
Athens Journal of Tourism
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στον τομέα του τουρισμού και των συναφών κλάδων του. Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education
and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8148
AURA - Athens University Review of Archaeology
Ετήσιο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα στους τομείς της
αρχαιολογίας, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό στον ευρύτερο ελληνικό κόσμο, από την αρχαιότερη Προϊστορία έως τη Σύγχρονη Εποχή.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή
ISSN: 2623-3428
AWPEL-Agean papers in ethnographic liguistics
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό το οποίο εξετάζει θέματα της εθνογραφικής γλωσσολογίας που δημοσιεύθηκαν από το Laboratory
for Ethnographic Studies on Language (LESOL) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Aegean, στη Λέσβο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-2108
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Balkan Studies
Εκδίδεται από το 1960 , έως το 1999 ήταν εξαμηνιαίο, από το 2000 είναι ετήσιο. Αποτελεί το κύριο περιοδικό όργανο του Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου και έχει εξασφαλίσει διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Από την πρώτη έκδοσή του, το 1960, ως σήμερα, οι πιο γνωστοί
Έλληνες και ξένοι ειδικοί έχουν δημοσιεύσει από τις σελίδες του μελέτες και άρθρα που προωθούν σημαντικά τις βαλκανικές σπουδές. Ήδη, το
Ίδρυμα έχει εκδώσει αναλυτικό ευρετήριο, κατά θέματα και συγγραφείς, των σαράντα πρώτων τόμων του περιοδικού (1960-1989).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ISSN: 2241-1674
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας
Το Conatus - Journal of Philosophy είναι η διετής φιλοσοφική έκδοση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΜΠ. Πρόκειται
για ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό διπλής αξιολόγησης ανοιχτής πρόσβασης (έντυπο και ηλεκτρονικό) αφιερωμένο στη διάδοση της πρωτότυπης
φιλοσοφικής έρευνας. Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπα αδημοσίευτα άρθρα σε οποιοδήποτε πεδίο της Φιλοσοφίας ή την εφαρμογή της Φιλοσοφικής
μεθόδου σε οποιονδήποτε τομέα πνευματικής και πρακτικής ζωής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2459-3842
Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Δημοσιεύει άρθρα υψηλής ποιότητας στους τομείς της Ψυχιατρικής, της
Ψυχικής Υγείας, της Κλινικής Νευροεπιστήμης, της Ιατρικής Ψυχολογίας και της Νευρολογίας. Το DCNMH περιλαμβάνει επίσης μελέτες που
εστιάζουν σε αρνητικά αποτελέσματα, αποτυχία αναπαραγωγής, εργαλεία και μεθόδους, καθώς και σε νέες θεωρίες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Obrela
ISSN: 2585-2795
e- Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
Διμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην διάδοση της παραγόμενης γνώσης,
στην διακίνηση επιστημονικών ιδεών και απόψεων στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Να διευκολύνει την σύνδεση των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους χώρους παραγωγής και εργασίας. Οι κατηγορίες των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό
περιλαμβάνουν: πλήρεις πρωτότυπες εργασίες, σύντομες αναφορές, παρουσιάσεις τεχνολογικών εφαρμογών στην βιομηχανία, νέες πατέντες. Οι θεματικές
ενότητες που καλύπτει το περιοδικό είναι οι ακόλουθες: Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικές επιστήμες και Τουρισμός, Επιστήμη Τεχνών και Γραμμάτων,
Επιστήμες Υγείας & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και Μηχανική, Περιβάλλον, Πληροφορική
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 1790-5613
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Electra
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό, φιλοξενεί άρθρα για την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μυθολογία και Θρησκεία από φιλολογική, ιστορική,
ανθρωπολογική, αρχαιολογική, γλωσσική ή φιλοσοφική άποψη, γραμμένα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Νέα Ελληνικά..
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ISSN: 1792-605X

Energyworld : το περιοδικό της ενέργειας για την Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη
Διμηνιαίο περιοδικό για την ενέργεια
ΕΚΔΟΤΗΣ: TRIM HELLAS M. IKE
ISSN: -

Engineering, Technology and Applied science research
Διμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Το ETASR δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα σε διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, της
Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Ευρετηριάζεται στο Web of Science Core Collection (πρώην Web of Science / Thomson Reuters Master Journal
List),.
ΕΚΔΟΤΗΣ:ΓΔ
ISSN: 1792-8036
Entomologia Hellenica
Εξαμηνιαίο περιοδικό το οποίο φιλοξενεί πρωτότυπα άρθρα για την εντομολογία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-3885

e-Perimetron
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης είναι διεθνές περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί άρθρα για την ιστορία του χάρτη και τη χαρτογραφική
κληρονομιά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη
ISSN: 1790-3769
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Epistēmēs Metron Logos
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με την επιστημολογία
καθαυτή, ως ξεχωριστό φιλοσοφικό πεδίο, αλλά και σε μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τις διάφορες επιστήμες, καθώς και τους διάφορους
φιλοσοφικούς κλάδους.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8822
European Journal of Midwifery
Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Το EJM ευρετηριάζεται στο PubMed. Σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, να
προωθήσει και να διαδώσει έρευνα που περιλαμβάνει εκπαίδευση μαιευτικής και κλινική πρακτική. Το περιοδικό έχει διεθνή εστίαση και καλύπτει
όλες τις πτυχές της πρακτικής της μαιευτικής, ειδικά στην έρευνα, την υποστήριξη, τη φροντίδα και τη συμβουλή της μαιευτικής κατά την
εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο μετά τον τοκετό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2585-2906
Ex-centric Narratives : Journal of Anglophone Literature, Culture and Media
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS). Καλύπτει θέματα στον
τομέα της λογοτεχνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ISSN: 2585-3538
eκπ@ιδευτικός κύκλος
Τετραμηνιαίο διεθνές επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και
εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο
της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σπύρος Κιουλάνης
ISSN: 2241-4576
Gastric & Breast Cancer
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα τους τομείς του γαστρικού καρκίνου και του καρκίνου του
μαστού
ΕΚΔΟΤΗΣ: Gastric Breast Cancer. University of Ioannina
ISSN: 1109-7655
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Gramma = Γράμμα
Ετήσιο διεθνές περιοδικό θεωρίας και κριτικής στον τομέα των λογοτεχνικών και πολιτιστικών σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ISSN: 2529-1793

HAPSc Policy Briefs Series
Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση ανοικτής πρόσβασης, με δημοσίευση άρθρων στην αγγλική γλώσσα. Οι θεματικές του ενότητες περιλαμβάνουν
άρθρα για την Πολιτική κατάσταση και δημόσιες πολιτικές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κοινωνικό κράτος, τη Δημόσια Διοίκηση, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση, τις Οικονομικές πολιτικές, την Επιχειρηματικότητα, τις Πολιτικές υγείας, τις Διεθνείς σχέσεις, την
Περιβαλλοντική πολιτική, τον Τουρισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εκπαιδευτικές πολιτικές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6586
Health & Research Journal
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με δημοσίευση από το 2019 άρθρων μόνο στην αγγλική γλώσσα. υποστηρίζεται από το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Εντατικές Μονάδες Φροντίδας» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας
και Εκπαίδευσης και το ΕΛΕΡΓΑ. Ευρετηριάζεται σε EBSCO, Semantic scholar, Google scholar, Zenodo, Datacite, and Openaire. Journal .Το
περιοδικό χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα DOI .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-3192

Hellenic Journal of Nuclear Medicine
Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης και στοχεύει να συμβάλει
στην εκπαίδευση ιατρών στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής και των συναφών επιστημών και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του κλάδου της
πυρηνικής ιατρικής. Δημοσιεύονται άρθρα στα αγγλικά και στα ελληνικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής
ISSN: 1790-5427
Hellenic Journal of Cardiology
Διμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύεται σε τακτική βάση από το 1957. Από το
2002 μια διεθνής έκδοση στην αγγλική γλώσσα έχει εκδοθεί παράλληλα με την ελληνική έκδοση. Κατατάσσεται κοντά στην κορυφή μεταξύ όλων των
διεθνών ιατρικών περιοδικών. Ευρετηριάζεται από τον Elsevier.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
ISSN: 2241-5955
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Hellenic Journal of Psychology (HJP)
Τετραμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύεται από την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας. Δημοσιεύονται άρθρα στα
αγγλικά και στα ελληνικά. Το Hellenic Journal of Psychology περιλαμβάνεται στις συλλογές της British Li-brary, Saarlaendische Universitaets- und
Landesbibliothek, και του European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (Norwegian Centre for Research Data).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ)
ISSN: 2732-7027
Hellenic Journal of Radiology
Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα στην Ιατρική Απεικόνιση και τις συναφείς επιστήμες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
ISSN: 2654-1629

Hellenic Plant Protection Journal (HPPJ)
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Μπενάκη Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (BPI) που αντικαθιστά από το 2008 το Annals του Μπενάκη Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου (ISSN 1790-1480) που είχε δημοσιευτεί από το 1935.
Η HPPJ δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες για όλες τις πτυχές της φυτοϋγειονομικής και φυτοπροστασίας που αναφέρονται σε παθογόνα φυτά,
παράσιτα, ζιζάνια, φυτοφάρμακα και σχετικά θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Επιπλέον, τα θέματα του περιοδικού επεκτείνονται σε πτυχές
που σχετίζονται με τα παράσιτα της δημόσιας υγείας στις γεωργικές και αστικές περιοχές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ISSN: 1791-3691
Hellenic Urology
Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας. Το περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν την κλινική έρευνα και τα επιστημονικά επιτεύγματα στον
τομέα της ουρολογίας. Δεν γίνονται δεκτές εργασίες που δημοσιεύονται σε άλλο περιοδικό. Οι δημοσιεύσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα. με
περίληψη και στα ελληνικά..
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Hellenic Urological Association)
ISSN: 2241-9144
Hippokratia
Τριμηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται από το 1997στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ από το 2006 δημοσιεύει άρθρα μόνο στην αγγλική
γλώσσα. Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση πλήρους κειμένου σε δημοσιευμένα άρθρα μέσω του ισότοπου του περιοδικού. Το περιοδικό
ευρετηριάζεται από το PubMed Central, Scopus, EMBASE, Thomson Reuters ’(Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports /
Science Edition), Free Medical Journals, EBSCO και Copernicus.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hippokratio General Hospital of Thessaloniki
ISSN: 1790-8019
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Historein
Το Historein είναι ένα διεθνές, ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εκδίδεται ανά διετία από την Εταιρεία Πολιτιστικής και
Πνευματικής Ιστορίας (Αθήνα). Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ιστορίας, φιλοσοφίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας,
φύλου και εργασιακών σπουδών, επιστημολογίας, λογοτεχνικών και πολιτιστικών σπουδών. Στοχεύει επίσης στον εμπλουτισμό των εξελισσόμενων
συζητήσεων γύρω από την τάξη, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία και τη γενιά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Πολιτιστικής και Πνευματικής Ιστορίας & ΕΚΤ
ISSN: 2241-2816
Historical Review, The
Ετήσιο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα σχετικά με το ευρύ πεδίο των Ελληνικών Σπουδών, καθώς και για την ιστορία της
Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από τον 16 ο αιώνα μέχρι τον 20 ο αιώνα, όπως επίσεις και πρωτότυπα άρθρα και κριτικές προοπτικές
από όλους τους τομείς της ιστορικής διερεύνησης στις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το περιοδικό είναι δίγλωσσο (Αγγλικά
και Γαλλικά).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών &ΕΚΤ
ISSN: 1791-7603
HJOG
Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν κάθε τομέα της Μαιευτικής και
Γυναικολογίας. Η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία = Hellenic Society of Obstetrics & Gynecology
ISSN: 2241-9551

Home Virtualis
Το Homo Virtualis εκδίδεται δύο φορές το χρόνο σε δίγλωσση μορφή (Αγγλικά/Ελληνικά) είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
Επικεντρώνεται στις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, μέσα
από μια αναστοχαστική και κριτική θεώρηση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3899
Hospital Chronicles
Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Ιατρικής .
Συνέχεια του περιοδικού "Νοσοκομειακά Χρονικά". Το Hospital Chronicles (HC)ευρετηριάζεται από το Index Copernicus και το Google Scholar
επίσης έχει προστεθεί στον (DOAJ), στη βάση δεδομένων δωρεάν ιατρικών περιοδικών (FMG) συμπεριλήφθηκε στις βάσεις δεδομένων EBSCO, τον
Elsevier , στο ProQuest και το HINARI
ΕΚΔΟΤΗΣ: Scientific Society of Evangelismos Hospital
ISSN: 1792-9172
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Hυgeίa @ εργασία
Τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής
ISSN: 1792-4731

In Vivo
Διμηνιαία διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Stanford University Highwire Press. Κάθε ετήσιος τόμος περιέχει έξι τεύχη
και ευρετήριο. Το IN VIVO υποστηρίζει τους στόχους και τα ερευνητικά έργα του INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANTICANCER
RESEARCH και του INTERNATIONAL CONFERENCES OF ANTICANCER RESEARCH.
Τα άρθρα στο IN VIVO ευρετηριάζονται σε βιβλιογραφικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των PubMed, Index Medicus, MEDLINE, Biolog
Abstracts, BIOSIS, PREVIEWS, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts, Excerpta Medica, CANCER-LIT
Database, University of Sheffield Biomedical Information Service (SUBIS), Current Clinical Cancer, AIDS Abstracts, Progress in Paliative Care,
Update-Research Information Systems Inc., Inpharma-Reactions Datastar, BRS), Reference Update (I.S.I.), Research Alert (I.S.I.), BioBase, MedBase,
Investigational Drugs Database, Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιωάννης Γ. Δεληνάσιος
ISSN: 1791-7549
International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research
Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας (εκδίδεται τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο) ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα στα οικονομικά, τη
λογιστική, τη χρηματοδότηση, την τραπεζική, και την εταιρική διακυβέρνηση
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2408-0101

International Journal of Caring Sciences
Τετραιμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας υγείας,
στα Οικονομικά της Υγείας και την Νοσηλευτική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια
ISSN: 1792-037X
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International Journal of Real Estate & Land Planning
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα που παρουσιάζονται στο Διεθνές Συνέδριο Real Estate & Land
Planning ή δημοσιεύσεις για συγκεκριμένα θέματα (ειδικό τεύχος) που εμπίπτουν σε θέματα ακινήτων, χωροταξίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή
ISSN: 2623-4807

i-teacher (Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες)
Διμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης δημοσιεύει άρθρα που αναφέρονται σε όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας,
των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της.
ΕΚΔΟΤΗΣ: e - Πρωτοβάθμια - Ιωάννινα
ISSN: 1792-4146

Journal of Atherosclerosis Prevention and Treatment
Τριμηνιαίο επιστημονικό διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Ο κύριος στόχος της είναι η
συνεχής εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων Ιατρών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Διαιτολόγων κ.λπ. σε
διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παθογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
ISSN: 2459-380X
Journal of Contemporary Education Theory & Research
Εξαμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης που στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση της έρευνας σε όλους τους τομείς
της εκπαίδευσης. Ευρετηριάζεται από το DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2654-0274
Journal of Engineering Science and Technology Review
Διμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα και εργασίες στον τομέα της μηχανικής. Ευρετηριάζεται
από το Scopus, to DOAJ, Google Scholar, EBSCOhost, ACS Publications, CERN.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 1791-2377
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Journal of frailty, sarcopenia and falls
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα ιατρικής. Ευρετηριάζεται από το DOAJ, PMC, Crossref, EBSCOhost.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονόμη
ISSN: 2459-4148
Journal of Integrated Information Management
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα και εργασίας για Information Science & Management.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 2623-4629

Journal of Molecular Hiochemistry
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές διαδικτυακό περιοδικό το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το θέμα της μοριακής
βιοχημείας και της βιολογίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Lorem Ipsum Press
ISSN: 2241-0090

Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) με θέματα ιατρικής.
Ευρετηριάζεται από το PMC και το PabMed
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hylonome Publications
ISSN: 1108-7161
Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα στον τομέα της ιατρικής και πιο εξιδικευμενο στο
Μυοσκελετικό σύστημα. Ευρετηριάζεται από το DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονόμη
ISSN: 2585-2787
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Journal of the Hellenic Veterinary Medical Socie t= Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ιατρικής Εταιρείας
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλες τις πτυχές της Κτηνιατρικής Επιστήμης και των
σχετικών επιστημονικών κλάδων. Ευρετηριάζεται στο Web of Science και στο Scopus.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3724
Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing
Εξαμηνιαίο διεθνές, επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας στον τουρισμό, την
κληρονομιά και το μάρκετινγκ υπηρεσιών. Ευρετηριάζεται στο DOAJ και μέσω του SSRN από τον Elsevier.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2529-1947

Mediterranean Journal of Education
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό παρουσιάζει διαφορετικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργασιών για ακαδημαϊκή και διεπιστημονική έρευνα και πρακτική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και
της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ISSN: 2732-6489
Mediterranean Journal of Rheumatology
Τριμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν στην επιστήμη του ρευματολόγου.
Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού «Ελληνική Ρευματολογία» . Ευρετηριάζεται από PubMedCentral, to DOAJ και τη National Libraly of Medicine.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
ISSN: 2529-198X

Mediterranean Marine Science
Τετραμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν την επιστήμη της Ωκεανογραφίας, της
Θαλάσσιας Βιολογίας, την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογείου και στις παρακείμενες περιοχές. Ευρετηριάζεται στη Web of
Science, SCOPUS και στο Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1791-6763
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MIBES transactions
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με αγγλική περίληψη.
Στόχος του η προωθήσει της πολυεπιστημονικής καινοτομίας στην επιχείρηση, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 1790-9899
Open Education: the journal for Open and Distance Education and Education Technology
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης . Στόχος του η ανοικτή εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 1791-9312

Open Schools Journal for Open Science
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Φιλοξενεί εργασίες που γράφτηκαν από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους τα οποία καλύπτουν τις επιστήμες, της μηχανικής και της
τεχνολογίας. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα σε διάφορες γλώσσες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2623-3606

Patras Working Papers in Linguistics
Διετής έκδοση, ανοικτής πρόσβασης η οποία συγκεντρώνει τις καλύτερες εργασίες από μέλη του προσωπικού, απόφοιτους / μεταπτυχιακούς
φοιτητές, φιλοξενούμενους ερευνητές ή συνεργάτες του Τμήματος Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το
περιοδικό ευρετηριάζεται στην "Πασιθέη
"
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ISSN: 1792-0949
Pixels@humanities
Η σειρά ‘PIXELS@humanities’ συγκεντρώνει σε ετήσιους τόμους τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται με χρηματοδότηση του
Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). : Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες :
ΕΚΔΟΤΗΣ (ΚΕΑΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6853
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Population Medicine
Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει την προληπτική έρευνα και τη δημόσια υγεία,
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2654-1459
Post Augustum
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μελέτης του αρχαίου κόσμου με έμφαση στον μεσογειακό χώρο κατά
τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.
Δημοσιεύει ελληνικά ή ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλιοκρισίες. Ευρετηριάζεται στο EconLit και DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Στέφανος Παρασκευαΐδης
ISSN: 2585-2213

Prime International Journal
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (με περιλήψεις στην αγγλική.
Στοχεύει στην προώθηση της Πρακτικής Έρευνας στην Καινοτόμα Διαχείριση για το Περιβάλλον. Ευρετηριάζεται στο EconLit και
DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 2241-1534
Proceedings of International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory
Εκδίδεται ανά δύο έτη, είναι περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και
Γλωσσολογικών Θεωριών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ISSN: 1792-3743
Research Papers in Language Teaching and Learning
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει εργασίες στον τομέα της διδασκαλία της αγγλικής γλώσσα σε ομιλητές άλλων
γλωσσών και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ευρετηριάζεται από το MLA, DOAJ, SPARC EYROPE, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ISSN: 1792-1244
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Review of Science, Mathematics and ICT Education
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που άπτονται στην επιστήμη των μαθηματικών
και τις φυσικές επιστήμες. Οι δημοσιεύσεις του είναι συνήθως στα αγγλικά και στα γαλλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Patras. Laboratory of Didactics of Science Mathematics & ICT
ISSN: 1792-3999
Rhythmos
Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση συναδέλφων και αναγνωστών για τα τελευταία γεγονότα και
εξελίξεις στην Καρδιακή Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση και στη Γενική Καρδιολογία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή, Τρίτο Τμήμα Καρδιολογίας
ISSN: 1792-7927

Series Musicologica Balcanica
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης εκδίδεται από την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης IMS για τη
Μελέτη της Μουσικής των Βαλκανίων (RASMB) και της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS). Θεματικά, βασίζεται στα διετή συνέδρια του
RASMB. Σκοπός του περιοδικού η ενίσχυση και διάδοση της μουσικολογικής έρευνας από και προς τα Βαλκάνια, καλύπτοντας διάφορες πτυχές της
μουσικής κουλτούρας αυτής της περιοχής και υποστηρίζοντας την ποικιλομορφία των μουσικολογικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
ISSN: 2654-248X
Spoudai
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις. Ευρετηριάζεται από το ISI
(International Scientific Indexing), SHERPA/RoMEO, OAJI (Open Academic Journal Index), Journal of Economic Literature (EconLit Database),
EBSCO, Google Scholar, Research Papers in Economics (RePEc), EconStor, National Documentation Centre of Greece (EKT), Universal Impact
Factor (UIF), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EconBiz, EconBib, ZBW (German National Library of Economics) – ECONIS.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Piraeus
ISSN: 2241-424X
Synthesis
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα λογοτεχνίας πολιτισμού και πολιτικής στην αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Athens. Faculty of English Studies & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
ISSN: 1791-5155
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Themes in e-Learning
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. δημοσιεύουν μελέτες έρευνας, αξιολόγησης και ανάπτυξης που αφορούν νέα ζητήματα, ιδέες και προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Το περιοδικό
ευρετηριάζονται σε EBSCO, σε EdITLib, σε ERIC και Google Scholar .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αν. Μικρόπουλος , Αθ. Τζιμογιάννης , Απ. Κατσίκης (Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 2585-3856
Themes in Science and Technology Education
Εξαμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Είναι η ξενόγλωσσή έκδοση του περιοδικού "Θέματα Επιστημών και
Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση". Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και
βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην
εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αν. Μικρόπουλος , Αθ.Τζιμογιάννης , Απ. Κατσίκης (Εργ. Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 1792-8796
Tobacco Induced Diseases
Μηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα που σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης καπνού σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ευρετηριάζεται από: CAS, Cinahl, Citebase, Crossref
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Περιοδικό αποδέκτη Gold Seal
EBSCO, Embase, Hinari, ICI World of Journals, ICI Journals Master List, OCLC, PubMed Central
SCImago, Scopus, SOCOLAR, Web of Science , Zetoc, OpenAIRE,
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 1617-9625
Tobacco Prevention and Cessation
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Ο σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, και να διαδώσει την έρευνα που
περιλαμβάνει τη χρήση καπνού, την πρόληψη, την εφαρμογή πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και τη θεραπεία της
ασθένειας που οφείλεται στον καπνό μέσω της διακοπής του καπνίσματος. Ευρετηριάζεται από Web of Science, PUBMED, SCOPUS, Index
Copernicus Journal Master List, DOAJ, CrossRef
Metadata search, ScienceOpen, OCLC, HEAL-LINK , OpenAIRE Hinari, EBSCO, ICI World of Journals .
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2459-3087
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Trade with Greece
Ετήσιο περιοδικό του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ISSN: 1105-2562

Urban Crime - an international journal
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστικής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών., Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά. Είναι ένας χρήσιμος πόρος για ακαδημαϊκούς και ερευνητές από
διάφορους κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη, την κοινωνιολογία, την κοινωνική πολιτική,
την κοινωνική ανθρωπολογία, τη γεωγραφία, την πολιτική, τα οικονομικά, τις πολιτιστικές και τις μελέτες των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τους
επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο
ISSN: 2732-6187
Wine Trails
Τετραμηνιαίο περιοδικό το οποίο φιλοξενεί θέματα για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιεία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2241-9454

Αγρόκτημα
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό το οποίο φιλοξενεί θέματα για την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2529-1181

Αειχώρος
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο
φιλοξενεί πρωτότυπα άρθρα για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη και σχετίζονται τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή
εμπειρία
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
ISSN: 1109-5008

22

Αθηρολογία
Τριμηνιαίο περιοδικό ης Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βόρειας Ελλάδας. Δημοσιεύει ενδιαφέρουσες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες που έχουν
ανακοινωθεί σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και νεότερη βιβλιογραφία από έγκυρα περιοδικά. Όλες οι δημοσιεύσεις αφορούν την Αθηροσκλήρωση
και τις επιπλοκές της.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος
ISSN: 2241-7389
Αιχμές
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό για βιβλιόφιλους που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο μέσω της “Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης."
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μεταίχμιο
ISSN: -

Ανάπτυξη
Μηνιαίο περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ISSN: -

Αρτηριακή Υπέρταση
Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και στοχεύει στην
αντιμετώπισης της υπέρτασης και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
ISSN: 2529-086X
Αρχαιολογική Εφημερίς
Η Αρχαιολογική Εφημερίς είναι ένα από τα αρχαιότερα αρχαιολογικά περιοδικά του κόσμου και εκδίδεται από το 1837. Αποτελεί το κύριο
επιστημονικό όργανο της Αρχαιολογικής Εταιρείας και περιέχει αρχαιολογικές μελέτες ή δημοσιεύσεις ανασκαφών. Εκδίδεται ένας τόμος τον χρόνο
ανελλιπώς.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 2241-505X
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Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Διμηνιαίο Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Περιλαμβάνεται στο Excerpta Medica (EMBASE), INDEX COPERNICUS, SCOPUS, Google
Scholar, DOAJ, SJR, CIRRIE, JournalSeek, Medword List, Biores, GFMER, J-Gate και στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
ISSN:2241-5807
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής = Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery
Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με εθνική αναγνώριση από το
Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009).
Το περιοδικό εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και έχει ως στόχο την ενημέρωση του Έλληνα Οδοντιάτρου και Ιατρού σε θέματα
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
ISSN: 2241-5939
Αρχειοτάξιο
Ετήσιο περιοδικό το οποί εκδίδεται από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
ISSN: 1108-4553

Ασφαλιστική Αγορά
Μηνιαίο περιοδικό οικονομικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ Ο.Ε.
ISSN: 1105-9516

Βαλκανικά σύμμεικτα
Ακαθόριστης Συχνότητας περιοδικό κυκλοφορεί από το 1980 και παρέχουν στους επιστημονικούς συνεργάτες του IMXA και σε άλλους Έλληνες και
ξένους ερευνητές τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους και να δημοσιεύσουν σύντομες μελέτες και άρθρα τους στην
ελληνική γλώσσα.
ΕΚΔOΤΗΣ: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ISSN: 2407-9456
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Βήμα του Ασκληπιού, Το
Τριμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης για νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Το περιοδικό εκδίδεται
από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 2241-6005

Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Το
Τριμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό των κοινωνικών επιστημών ανοικτής πρόσβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ISSN: 1105-1167

Βιοηθικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το
φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική έρευνα,
γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση βιολογικού
πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ευρεσιτεχνίες
στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8660
Βιο-νομικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής,
της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών
φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό
δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2654-119X
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Βυζαντιακά
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Το
περιοδικό δημοσιεύει τις ανακοινώσεις βυζαντινολογικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται στο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας και δέχεται προς δημοσίευση άρθρα και βιβλιοκρισίες που αφορούν στην Ιστορία, τη Φιλολογία, τη Θεολογία, την Αρχαιολογία, την
Τέχνη, το Δίκαιο, τη Σφραγιδολογία και τη Νομισματική καθώς και μελέτες που σχετίζονται με την πρόσληψη και την ακτινοβολία του Βυζαντίου
κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές μελέτες που είναι γραμμένες στην ελληνική και στις κύριες
ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) και συνοδεύονται υποχρεωτικά από περίληψη σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Το
περιοδικό
Βυζαντιακά συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social
Sciences) και ευρετηριάζεται από το AWOL - THE ANCIENT WORLD ONLINE .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
ISSN: 2241-4312
Βυζαντινά Σύμμεικτα
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, είναι η συνέχεια του περιοδικού του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (ΕΙΕ), που πρώτο εκδόθηκε το 1966 με τον τίτλο ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Το αντικείμενο των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ήταν κυρίως η Βυζαντινή
Ιστορία και η Φιλολογία, καθώς και η αρχειακή έρευνα. Το 2007 το ΙΒΕ επανεξέτασε τους στόχους του περιοδικού το οποίο, υπό τον τίτλο πλέον
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγεται στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του
ενοποιημένου πλέον (από το 2012) Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είτε από το δικό του ερευνητικό προσωπικό, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες.
Παράλληλα, απευθύνεται πρόσκληση στην διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με
δημοσιεύσεις.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό ΄Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1791-4884
Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
Τριμηνιαίο περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το περιοδικό περιέχει επιστημονικές εργασίες που για να δημοσιευθούν περνούν από αξιολόγηση και κρίση
από αντίστοιχες κλαδικές Συντακτικές Επιτροπές και κριτές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ISSN: 2241-7397

για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση
Τετραμηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφόρησε από το 1994 σε έντυπη μορφή και από το 2012 μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ISSN: 2241-6595
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Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ς εκδίδεται ανελλιπώς από το 1954, προηγούμενος τίτλος του Δελτίον της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις κειμένων μετά από κρίση σε θέματα από όλα το φάσμα της Παιδιατρικής και περιλαμβάνουν
ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και ανάπτυξη επίκαιρων και γενικών θεμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
ISSN: 1792-0256
Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
Ακαθόριστης συχνότητας ηλεκτρονικό περιοδικό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των
εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους. Έκτοτε, η εξέλιξή του από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή, η
αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και η ευρεία ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, οδήγησαν σε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά
τον τρόπο αποδελτίωσης και επεξεργασίας των βιβλιογραφούμενων περιοδικών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2241-4428
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι
πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση - στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον
ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις
φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στο περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών(ΚΜΣ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-2579
Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό όπου παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2654-2412
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Δελτίο ΣΒΒΕ
Διμηνιαίο περιοδικό του ΣΕΒ, εκδίδεται από το 1966 και διανέμεται δωρεάν.
Στις σελίδες του παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της οικονομικής
πραγματικότητας καθώς επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΕ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
ISSN: 1106-4056
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης (σε περιπτώσεις Επιστημονικών Ημερίδων ή Επιστημονικών Συνεδρίων εκδίδεται
επιπλέον τόμος). Εκδίδεται από το 1953 και καλύπτει τον κλάδο των γεωλογικών επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2529-1718
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Ετήσιο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης . Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα
παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό
χαρακτήρα των δημοσιεύσεων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-2190
Δια-Κείμενα
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης συγκριτικής γραμματολογίας που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από το 2011,
και έντυπα από το 1999. Δημοσιεύουν μόνον πρωτότυπα άρθρα στην ελληνική, γαλλική, αγγλική, τη γερμανική, την ιταλική και την ισπανική
γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
ISSN: 2241-1186
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Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις
γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ISSN: 2459-3737

Διαπολιτισμός
Ακαθόριστης συχνότητας ηλεκτρονικό περιοδικό. Σκοπός του περιοδικού είναι η παρουσίαση όλων των τάσεων και των
φωνών που δραστηριοποιούνται στην σημερινή ελληνική και ξένη λογοτεχνική πραγματικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και
ελιτίστικη διάθεση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Η. Παππάς
ISSN:
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό . Απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που
ασχολούνται με τη μελέτη θεμάτων της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγγραφείς είναι ερευνητές και
ειδικοί του επιστημονικού πεδίου από την ελληνική κοινότητα αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Το περιοδικό εκδίδεται από
την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον
ισότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που πραγματεύονται θεωρητικά ή
ερευνητικά θέματα σε σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παν/μιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμ. Νηπιαγωγών. Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
ISSN: 1792-3166
Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το οποίο στοχεύει να παρέχει πρόσβαση στην επιστημονική ερευνητική
κοινότητα σε αποτελέσματα από τις επιστήμες φροντίδας υγείας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιατρική Σχολή. Τμήμα Νοσηλευτικής
ISSN: 1791-9649
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Δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Ξεκίνησε την έκδοσή του το 1994, πλαισιώνοντας ένα άτυπο διαρκές
σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου . Η πρώτη περίοδος (Έκδοση Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, 1994-1999) απέδωσε οκτώ τεύχη και ογδόντα δημοσιεύσεις σε 1670 σελίδες. Από το 2001, το περιοδικό πήρε τη μορφή Επιθεώρησης
Κοινωνικών Σπουδών, όπου δημοσιεύονται, έπειτα από ανώνυμη κρίση, πρωτότυπες μελέτες αλλά και εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και
μεθοδολογικά ζητήματα των Κοινωνικών Επιστημών. Από το τεύχος 19-20 (2016) οι Δοκιμές σταμάτησαν την έντυπη έκδοσή τους. Από τότε έχουν
τη μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού ανοιχτής
πρόσβασης, που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο Panteion University Open Journals.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Κοινωνιολογίας
ISSN: 1106-2673
Εγκέφαλος: Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Οι δημοσιεύσεις στο περιοδικό αφορούν στο χώρο των Νευρολογικών και
Ψυχιατρικών Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Εγκέφαλος
ISSN: 0376-8783
Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Η Έκθεση αξιολογεί τις εξελίξεις, εντοπίζει τους κύριους παράγοντες των συστημικών κινδύνων του ελληνικού
τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών
αγορών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2529-0681
Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής
Εξαμηνιαίο δα δικτυακό περιοδικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει δύο φορές το χρόνο στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο
έκθεση για τη νομισματική πολιτική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1959
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Έκθεση του Διοικητή
Ετήσια διαδικτυακή περιοδική έκδοση η οποία παρέχει αντικειμενική και ολοκληρωμένη ανάλυση των εξελίξεων και προοπτικών της ελληνικής
οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1955

Εκπαίδευση & Θέατρο
Ετήσια περιοδική επιστημονική έκδοση για την προώθηση του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων
παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Από το 2020 (Τεύχος 21) το περιοδικό εκδίδεται στα ελληνικά και Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
ISSN: 1109-821X

Ελαίας Καρπός el
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Ομίλου
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2653-8784

ΕΛΓΟ Δήμητρα
Τριμηνιαία διαδικτυακή περιοδική έκδοση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
ISSN: 2241-8016
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Ελλάς με αριθμούς , Η
Τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα
δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της Ελλάδας με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN:

Ελληνικά
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό φιλολογικό ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
ISSN: 0013-6336

Ελληνικά διαβητολογικά χρονικά
Τριμηνιαίο περιοδικό, απευθύνεται κυρίως στον επιστημονικό κόσμο που ασχολείται με τα θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1106-3270

Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία
Τετραμηνιαίο περιοδικό στο οποίο δημοσιεύοντα άρθρα που αφορούν την Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Διάγνωση κλινική και εργαστηριακή,
Θεραπεία και Πρόληψη των αλλεργιολογικών νοσημάτων (υπερευαισθησίας) και σχετικών νοσημάτων, όπως αυτοάνοσα ή ανοσολογικές ανεπάρκειες
πρωτοπαθείς ή επίκτητες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
ISSN: 1105-7688
Ελληνική Διεθνής Γλώσσα
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό. Εκδίδεται από το 1990 εως το 2012 τριμηνιαίο και έντυπο, από το 2013 εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Οργανισμός για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας
ISSN: 1791-129X
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Ελληνική Επιθεώρηση Διατροφής - Διαιτολογίας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό το οποίο συνδυάζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ενώ κάθε τεύχος περιλαμβάνει ανασκοπήσεις,
ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές θέσεις και οδηγίες σε θέματα διατροφής -διαιτολογίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων
ISSN: 1792-4030

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Τετραμηνιαίο περιοδικό εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, Ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό την ευρεία
έννοια του όρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)
ISSN: 0251-6535
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό, εκδίδεται από το 1993 το 2017 διατίθεται και σε έκδοση διαδικτύου, με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο
περιεχόμενο των άρθρων. Στόχος του περιοδικού είναι η απρόσκοπτη προαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, με πλουραλισμό μεθόδων
και αναλυτικών εργαλείων, ώστε να αποτελεί πεδίο επιστημονικού διαλόγου με ευρύ θεματικό προσανατολισμό στο χώρο της πολιτικής επιστήμης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3031
Ελληνική Ιατρική
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό, αποτελεί το επίσημο επιστημονικό όργανο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης από το 1927.
Σκοπός του περιοδικού είναι η συνεχή επιμόρφωση των ιατρών σε όλους τους τομείς. Δημοσιεύει εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
ISSN: 2241-8253
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Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση = Hellenic Journal of Medicine
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) Δημοσιεύει εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)
ISSN: 2241-7109

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του η δημοσίευση έγκριτων εργασιών σε όλους τους τομείς μελέτης της καρδιάς και
των αγγείων. Δημοσιεύει εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία = Hellenic Cardiological Society
ISSN: 1011-7970

Ελληνική Νεφρολογία
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και
σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία=Hellenic Society of Nephrology
ISSN: 1792-8907
Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Ετήσια περιοδική έκδοση , στόχος της είναι η σύγχρονη ενημέρωση των ιατρών σε θέματα Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καθώς και η
συστηματική καλλιέργεια της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον χώρο των Ελληνικών Νοσοκομείων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Ε.Ε.Ν.Ο.)
ISSN:1791-9150

Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση. Ενδιάμεση Έκθεση, Η
Ετήσιο περιοδικό δημοσίευμα του Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2529-1173
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Ελληνική Οικονομία, Η
Δεκαπενθήμερο περιοδικό διαδικτυακό δημοσίευμα το οποίο παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα με
τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο. Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν
επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Παρέχει
πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται, κυρίως, από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN: Ελληνική Οικονομία: τριμηνιαία έκθεση, Η
Τριμηνιαίο περιοδικό δημοσίευμα Τριμηνιαία Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΟΒΕ
ISSN: 1106-4315
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση πρωτότυπες
επιστημονικές εργασίες σε θέματα ορθοδοντικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος
ISSN: 2241-5920

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής = The Greek E-Journal of Perioperative Medicine
Τετραμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε θέματα περιεγχειρητικής ιατρικής. Το περιοδικού ευρετηριάζεται από DRJI – Directory of Research
Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1109-6888
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Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ανοικτής πρόσβασης. To Περιοδικό ΕΠΝΕ
αποδελτιώνεται ήδη, στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, ResearchBib, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Doaj, Academic Keys. Επίσης οι
συγγραφείς αναρτούν τα άρθρα τους στις επιστημονικές βάσεις ResearchGate, Publons, Mendeley, Academia Edu κ.α. με ενίσχυση της δυνατότητας
ανάγνωσής τους και αύξηση του citation index. Οι διαδικασίες τρέχουν, έτσι ώστε εντός του έτους να ολοκληρωθεί η αποδελτίωση του περιοδικού
και στις βάσεις CINAHL, EBSCO, CROSSREF και SCOPUS.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος
ISSN: 2459-2994
Ενημέρωση
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
ISSN: -

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες
εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2732-6004

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, με πρωτότυπες εργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στην
αγγλική γλώσσα. Τα θέματα του περιοδικού έχουν σχέση με σύγχρονες μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις, με προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικά υλικά, με ζητήματα αξιολόγησης μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικού έργου, με την αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, με
την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2654-0959
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στο περιοδικό υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα
στην ελληνική. Γλώσσα των ειδικών τευχών και αφιερωμάτων μπορεί να είναι και η αγγλική. Εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1969 αποτελώντας το
παλαιότερο περιοδικό για τις κοινωνικές επιστήμες και ένα από τα πρώτα που υιοθέτησε το σύστημα τυφλής αξιολόγησης. Φιλοξενεί θεωρητικές
αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα καλύπτοντας το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες
εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας. Η
Επιθεώρηση ευρετηριάζεται σήμερα από τις ακόλουθες διεθνείς βάσεις: Scopus (Elsevier), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA),
The Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Crossref, SHERPA/RoMEO, International Sociological Association (ISA), OPENAIRE: Open
Access Infrastructure for Research in Europe (EC-DG INFORMATION SOCIETY and MEDIA), European Website of Integration, Econbiz database.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & ΕΚΤ
ISSN: 2241-8512
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο προσβλέπει στην προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
ISSN: 1105-2449

Επικαιροποιημένα θέματα Παθολογικής Ανατομικής
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει άρθρα επικαιροποιημένης γνώσης σχετικά με την καθημερινή
άσκηση της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής με παράλληλη επίδειξη και σχολιασμό πρωτότυπων παθολογοανατομικών
εικόνων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής & Λαϊκό» Γ.Ν.Α & ΒΚΠ ΕΚΠΑ
ISSN: Επικοινωνία για τη νόσο ALZHEIMER
Τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο διατίθεται και ηλεκτρονικά. Το περιοδικό περιλαμβάνει διάφορα άρθρα επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρών,
ψυχολόγων, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.α. για θέματα της νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ISSN: -

37

Επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Εξαμηνιαία ηλεκτρονική περιοδική έκδοση .Στην Επισκόπηση αξιολογούνται οι εξελίξεις και εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών
κινδύνων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει – εκτός από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες – τις μη
τραπεζικές χρηματοδοτικές εταιρείες και τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2529-0681
Επιστήμες Αγωγής
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με ένα επιπλέον θεματικό τεύχος. Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού "Σχολείο και Ζωή"
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
ISSN: 1109-253X

Επιστήμη και Κοινωνία: :Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που
άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό
λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Gutenberg & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1108-3697
Επιστημονικά Χρονικά
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση έγκριτων κι επιστημονικά άρτιων
εργασιών από όλο το φάσμα της Ιατρικής, αλλά φιλοξενεί ενίοτε κι εργασίες της Νοσηλευτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»
ISSN: 2241-1666

Επιστημονική Επετηρίδα - Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Φιλοξενεί εργασίες οποιασδήποτε επιστημονικής περιοχής της ψυχολογίας και
περιλαμβάνει εργασίες μελών ΔΕΠ του Τμήματος, διδακτόρων και υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και συνεργατών των
μελών ΔΕΠ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τμήματος Ψυχολογίας . Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ISSN: 2585-3783
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Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αντικατοπτρίζει όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την
τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος και ερευνητών από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπλέον, δημοσιεύει άρθρα διαπρεπών πανεπιστημιακών
ερευνητών και Καθηγητών και
λειτουργεί με Διεθνή Εκδοτική Επιτροπή. Η υποβολή άρθρων γίνεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & ΕΚΤ
ISSN: 2241-200X
Επιστημονικό Βήμα του Διδασκάλου
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του IΠEM-ΔOE.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)
ISSN: 1105-297X

Ερανιστής, Ο
Διετές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Ειδικεύεται στη μελέτη της πρόσληψης των ιδεών του ευρωπαϊκού 18ου αιώνα στον ελληνικό χώρο και
γενικότερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Φιλοξενεί επίσης μελέτες για την ιστορία του έντυπου βιβλίου. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιεύει άρθρα
που χρονολογικά αναφέρονται στην προ του 18ου αιώνα εποχή αλλά και στον 19ο, καθώς ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ρίζες αλλά και τις
επιβιώσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Γλώσσες των δημοσιευμάτων του είναι, εκτός από την ελληνική, η αγγλική, γαλλική, ιταλική και
γερμανική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-164X
Εργασία και απασχόληση στην Ελλάδα. Ετήσια Έκθεση
Ετήσια έκθεση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ISSN: 2654-0932
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Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το …., Το
Ετήσια λογοδοσία του Γραμματέως σε ιδιαίτερο πολυτελές τεύχος με πλούσια εικονογράφηση
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 0570-6211

Εργοταξιακά Θέματα
Διμηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1106-8914

Έρεισμα= Ereisma
Ετήσιο διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Έχει σκοπό την προβολή και την ανάδειξη της ιστορικής έρευνας των υποψηφίων
διδακτόρων, των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, παλαιών και νέων, καθώς και άλλων
ιστορικών και μεταδιδακτόρων, που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους σε αυτό. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό
υπόκεινται σε κρίση από ανώνυμους κριτές. Τα θέματα αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, από τον 15ο αιώνα έως σήμερα, και αφορούν
κατά κύριο λόγο την πρόσφατη έρευνα που διεξάγεται σήμερα είτε στο εργαστήριο είτε σε άλλα τμήματα ιστορίας και ερευνητικά κέντρα. Το
περιοδικό είναι ανοιχτό σε ιστορικούς, ανθρωπολόγους και πολιτικούς επιστήμονες που επιθυμούν να δημοσιεύσουν σε αυτό, καθώς στοχεύει στη
διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων
που παρουσιάζονται στις σελίδες του. Στην ύλη του περιλαμβάνονται ακόμη ανταποκρίσεις από
επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ανταποκρίσεις από εκδηλώσεις στην πόλη της Κομοτηνής με ιστορικά θέματα, συνεντεύξεις και
βιβλιοκρισίες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας. Εργ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
ISSN: 2732-6195
Έρευνα στη διδακτική των μαθηματικών
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται, κυρίως, στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που
ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-2272
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Έρευνα στην εκπαίδευση
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα
που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.). Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-7303
Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας
Μηνιαίο δελτίο. Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας
και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε
Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που
δημοσιεύονται κάθε μήνα με τη μορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και
αντιπροσωπευτικό
δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν
από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΕΚΔΟΤΗΣ : Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
ISSN: Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την
παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Επιτροπή Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2623-3487
ΕΡΚΥΝΑ
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του
επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ISSN: 2241-8393
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Ευεξία & Διατροφή
Τριμηνιαίο περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
ISSN: 1109-7418
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία=Journal of Applied Linguistics
Ετήσιο διαδικτυακό διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
ISSN: 2408-025X

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός του είναι η
εφαρμοσμένη διάσταση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ταυτόχρονα η αρμονική σύζευξη της θεωρίας µε την πράξη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
ISSN: 1792-7587
Εώα και Εσπέρια
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο
τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς
δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία των
θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση & ΕΚΤ
ISSN: 2241-7540
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Ζωσιμάδες
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ISSN:

Ηθική. Περιοδικό Φιλοσοφίας
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται σε συγγραφείς και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τον φιλοσοφικό στοχασμό. Στόχος του
είναι να διευρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια σφαίρα, ώστε να συμβάλει στην έρευνα και τη φιλοσοφική αναζήτηση. Αν και
ως περιοδικό αφορά, πρωτίστως, στην ηθική φιλοσοφία, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Πολύ περισσότερο φιλοδοξεί να ενισχύσει την
αλληλεπίδραση της φιλοσοφίας με το ευρύτερο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχ. – Τμ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) & (ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6756
Ηλεκτρολόγος
Μηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1108-3891
Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Κατά περιόδους εκδίδονται και εμβόλιμα τεύχη στα οποία δημοσιεύονται οι περιλήψεις των Διαλέξεων,
των Στρογγυλών Τραπεζιών, των Συμποσίων και των Επιστημονικών Εργασιών των Συνεδρίων Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής. Στα
τεύχη του περιοδικού δημοσιεύονται κατ’ αρχήν εκτεταμένες ανασκοπήσεις σε συγκεκριμένο, κάθε φορά. Κατά καιρούς δημοσιεύονται ενδιαφέροντα
ενημερωτικά άρθρα, επιστημονικές απόψεις και επιστολές. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην
τελούν υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1105-7572
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Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
Εξαμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής
ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να
προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο
επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αν. Μικρόπουλος , Αθ. Τζιμογιάννης , Απ. Κατσίκης (Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 1792-8796
Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Εξαμηνιαίο περιοδικό. δημοσιεύει κυρίως στην ελληνική γλώσσα και σε ορισμένες περιπτώσεις και ξενόγλωσσες εργασίες από την περιοχή της
ιστορίας της εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
ISSN: 1109-5806

Θέσεις
Τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα άρθρα από την έκδοση του περιοδικού μέχρι και τα πρόσφατα τεύχη. Οι
Θέσεις δημοσιεύουν μελέτες μαρξιστικής θεωρίας, κυρίως στο πεδίο της κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας και της θεωρίας του κράτους, μη
αποκλείοντας λοιπά πεδία ενδιαφέροντος. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα τακτικών και περιστασιακών συνεργατών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Νήσος
ISSN: 1106-2142
Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
ISSN: :1108-4910

Ιατρικό Βήμα
Ετήσιο περιοδικό από το 2016, επίσημη επιστημονική έκδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει ως σκοπό τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
ISSN: 1106-5249
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Καινοτομία, Έρευνα & Ψηφιακή Οικονομία
Τριμηνιαία έκδοση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και την προώθηση της
καινοτομίας.
Το περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από τον χώρο των ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ISSN: 2732-6179
Καρδιά και Αγγεία
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
ISSN: 1108-4944

Κείμενα Παρέμβασης
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό για την προώθηση του διαλόγου στην πολιτική, την οικονομία, την εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2623-4548

Κείμενα Πολιτικής
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό. Τα κείμενα του είναι σύντομα και εύκολα αναγνώσιμα από το ευρύ κοινό κείμενα που αναλύουν με
επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πτυχές της πολιτικής των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι αναλύσεις αντανακλούν την
ευρύτερη οπτική των συνδικάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2585-3708
Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική. Ετήσια Έκθεση.
Ετήσια έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ISSN: 2623-4203
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Κοινωνική Πολιτική
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η θεματολογία του περιοδικού διαθέτει διεπιστημονικό χαρακτήρα και καλύπτει τις
θεματικές ενότητες που με την ευρεία έννοια εντάσσονται στη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλα, η Κοινωνική Πολιτική δημοσιεύει
βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο καθώς και σύντομες κριτικές ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-8652
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των
κοινωνικών επιστημών και δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο. Ενθαρρύνει τη διεπιστημονική, συγκριτική και ιστορική προσέγγιση.
Φιλοξενεί επίσης βιβλιοκριτικές και σύντομες εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονική Εταιρεία για την κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2459-4156
Λογοτεχνική Δημιουργία
Τριμηνιαίο περιοδικό . Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1975 μέχρι σήμερα Μέχρι 30/09/2013 κυκλοφορούσε ανά δίμηνο και από 1/10/2013 για λόγους
οικονομικούς κυκλοφορεί ανά τρίμηνο. Το περιοδικό εκτός από τα νέα της Ένωσης που περιλαμβάνει κάθε φορά, φιλοξενεί κείμενα των μελών του
και κάθε τρίμηνο ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
ISSN: 1105-607X
Μακεδονικά
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβαση το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1940 ως σήμερα. Σας προσκαλεί να ερευνήσετε τα πλούσια περιεχόμενα
του μακρόβιου περιοδικού της, τα οποία αφορούν στην ιστορία του βόρειου ελληνικού χώρου και κυρίως αυτήν της Μακεδονίας, την αρχαιολογία, τις
τέχνες, τη λαογραφία και τη γλωσσολογία. Η ανάρτηση των ψηφιοποιημένων τόμων θα γίνει σταδιακά και μέχρι την πλήρη ανάρτηση του συνόλου
των τόμων, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την πλήρη ψηφιοποιημένη μορφή του περιοδικού "Μακεδονικά " και στον ισότοπο
της Εταιρείας: www.ems.gr. Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Μακεδονικά θα κυκλοφορεί συγχρόνως με την έντυπη μορφή του, η οποία
κανονικά θα διατίθεται από το
βιβλιοπωλείο της Εταιρείας και τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-2018
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Μέντορας
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί συνέχεια του επιστημονικού περιοδικού Μέντορας παλαιότερη έκδοση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ,το οποίο επανακυκλοφόρησε από το Ι.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή το 2016.
Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την
εκπαιδευτική διαδικασία. Στο περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία
δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2529-1211
Μέντωρ, Ο
Τριμηνιαίο περιοδικό με ειδήσεις που αφορούν την Αρχαιολογική Εταιρεία και το έργο της και μικρά άρθρα αρχαιολογικά, αρχαιογνωστικά ή
σχετικά με την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας καθώς και εκτενή σχόλια που αφορούν τη σημερινή θέση και τύχη των ελληνικών αρχαιοτήτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 1105-7181

Μετάδοση Ισχύος, Η
Διμηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1106-594X

Μνήμων
Ετήσιο επιστημονικό διαδικτυακό περιοδικό. Κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό
ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες
με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά
ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της
Ε.Μ.Ν.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού(ΕΜΝΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-7524
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Ναυτεμπορική: εφημερίδα, Η
Ημερήσια οικονομική εφημερίδα
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάνος Αθανασιάδης και ΣΙΑ Α.Ε.
ISSN: 1108-5924

Ναυτικά Χρονικά : μηνιαία ναυτιλιακή επιθεώρηση = Naftika Chronika : fortnightly review of shipping
Μηνιαίο περιοδικό, αποτελεί τόσο για την επιχειρηματική όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ιστορικό και έγκυρο περιοδικό αναφοράς στο
χώρο της ελληνικής ναυτιλίας. Με εκδοτική παρουσία από το 1931, τα Ναυτικά Χρονικά έχουν καταφέρει να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις για
την πολυετή συμβολή τους στην έγκυρη και έγκαιρη ναυτιλιακή ενημέρωση, από θεσμούς και φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών και ο Δήμος
Αθηνών καθώς και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση». Τα Ναυτικά Χρονικά απευθύνονται στον ευρύτερο χώρο
της ελληνικής ναυτιλίας, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστές, μεταφορικές εταιρείες, σε δικαστικούς
λειτουργούς
καθώς και σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς του στενού αλλά και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που συνδέονται και
δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παπαζήσης
ISSN: 1106-7152
ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ OnLine
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχοι του η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που
σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: e - Πρωτοβάθμια - Ιωάννινα
ISSN: 2241-6781
Νευρολογία
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
ISSN: 2407-9537
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Νομικός Σύμβουλος
Τριμηναία περιοδική έκδοση επικοινωνίας, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για τον Νομικό και την Επιχείρηση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Νομική Βιβλιοθήκη
ISSN: 1109-2009

Νοσηλευτική
Τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Σκοπός του είναι η συμβολή́ στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική́ εκπαίδευση, η προαγωγή́ της νοσηλευτικής ερευνάς,
και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς. Το περιοδικό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για
αποδελτίωση και διάθεση από́ την ελληνική́ βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008), EBSCO (2009)
και SCOPUS (2010).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
ISSN: 2241-3049
Οικονομικά Χρονικά
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό οικονομικού περιεχομένου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
ISSN: 2623-3053
Οικονομικές Εξελίξεις
Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, Εκδίδεται στα ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε
τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται άρθρα τακτικής επισκόπησης των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της
οικονομίας, που γράφονται από ερευνητές του ΚΕΠΕ. Στο δεύτερο περιλαμβάνονται εκτενέστερα άρθρα που αφορούν στην ανάλυση/διερεύνηση
επίκαιρων οικονομικών θεμάτων, τα οποία δημοσιεύονται κατόπιν διαδικασίας κρίσης. Η υποβολή άρθρων για το δεύτερο μέρος είναι ανοικτή στην
επιστημονική κοινότητα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΕΠΕ
ISSN: 2623-3681
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Παιδαγωγική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
ISSN: 1106-2177

Παιδιατρική
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Χρησιμοποιεί την παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα δημοσίευσης ISSUU. Δεν υπάρχει
δυνατότητα “κατεβάσματος” του περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, παρά μόνο για όσους έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ISSUU.
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της αρχείο όλων των τευχών από το 2000 μέχρι και σήμερα.
Επίσης αποφάσισε να παραχωρήσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο αρχείο τευχών του περιοδικού “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ” σε όλους τους
επαγγελματίες υγείας (μέλη και μη).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
ISSN: 0377-2551
Παιδοδοντία
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Κυκλοφορεί από το 1985. Από το 2014 διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον
ισότοπο της Εταιρείας δωρεάν για τα μέλη της και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, ανασκοπήσεις, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, πρακτικά θέματα, ειδικά θέματα, σύντομες πρωτότυπες
δημοσιεύσεις και περιλήψεις άρθρων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
ISSN: 1106-3300
Παρεκβολαί
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. εκδίδεται από Συντακτική Επιτροπή Βυζαντινολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δέχεται προς δημοσίευση πρωτότυπα άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, τα οποία αναφέρονται σε θέματα βυζαντινής λογοτεχνίας και φιλολογίας καθώς και σε συναφή κειμενοκεντρικά
θέματα και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
ISSN: 2241-0228
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Παρουσία
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα προσιτό βήμα για όσους ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν τα πορίσματα των
ερευνών τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με την παρουσία τους τον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θεματικές περιοχές που
καλύπτει: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Ιστορία
της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική
Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική , Ισπανική,
Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές Σπουδές, Μουσικές Σπουδές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
ISSN: 1105-0454
Περί Ιστορίας
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό «Περί Ιστορίας» δημοσιεύει μόνο πρωτότυπες εργασίες που
εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και στον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται σε ζητήματα που άπτονται της επτανησιακής ιστορίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2654-198X
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και μελέτες στην ελληνική
ή την αγγλική γλώσσα, με διπλή ανώνυμη κρίση, καθώς επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα εκδόσεων και σημαντικών γεγονότων.
Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής
κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.Α.).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.) & ΕΚΤ
ISSN: 2585-3813
Περιοδικό Μουσείο Μπενάκη
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Εκδίδεται από το 2001 και δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο
αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του
φιλοξενούνται ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι το υλικό του
Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία της
Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Μουσειολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μουσείο Μπενάκη & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2407-9502
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Περιφέρεια
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Τα άρθρα εστιάζουν κυρίως σε θέματα ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ’ όψιν στη ανάλυση διαστάσεις
τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN : 2623-4920
Πνεύμων = Pneumon
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα συντάξεως (editorials) - συνήθως
κατόπιν προσκλήσεως, ανασκοπήσεις (reviews), κυρίως θεματικές σειρές, πρωτότυπες δημοσιεύσεις κλινικής και βασικής έρευνας, περιορισμένο
αριθμό ενδιαφερουσών περιπτώσεων (case reports), εικόνες στην πνευμονολογία και γράμματα στον εκδότη (letters to the editor) σε όλο το φάσμα
της Πνευμονολογίας. συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως τα Scopus, EMBASE, DOAJ, Google Scholar, και INDEX
COPERNICUS. Εκδίδεται στα Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Θωρακική Εταιρεία
ISSN: 1791-4914
Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες,
οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παντελής Γ. Γεωργογιάννης
ISSN: 2459-2862

Πολιτισμός και Έρευνα
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών
περιοχών που ενδιαφέρονται για τη μελέτη ποικίλων εκφάνσεων του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίκτυο Πρωταγόρας
ISSN: 1791-2636
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Εκδίδεται ετησίως από το 1837 ανελλιπώς και περιλαμβάνει τις εκθέσεις των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, με σχέδια εντός κειμένου και
πολλούς πίνακες. Πρόκειται για να από τα αρχαιότερα περιοδικά του κόσμου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 1105-0969
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Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού
διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.
Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς
και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργ.Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών. Σχ. Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης
ISSN: 2241-7206
Σκηνή
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα επιστημονικό περιοδικό για το θέατρο που αντικατοπτρίζει τον
διττό χαρακτήρα του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Ο εκδοτικός της ορίζοντας συμπεριλαμβάνει μελέτες
και τεκμήρια για την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, αλλά και
άρθρα για τη σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα, καθώς και κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ISSN: 2241-0813
Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας
Διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Τράπεζας Ελλάδος. Περιέχει στατιστικά δεδομένα για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, με μακροχρόνιες
σειρές που αναφέρονται σε βασικά οικονομικά μεγέθη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1920

Σύγκριση
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με
ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-1941
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Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό αλλά περιλαμβάνει και θεματικά τεύχη. Στο περιοδικό φιλοξενούνται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν κριτικά και συγκριτικά σύγχρονα
εκπαιδευτικά ζητήματα, πολιτικές και τάσεις στην Ευρώπη και τον κόσμο. Γενικότερα δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες συμβάλλουν στην
κατανόηση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων και της σχέσης τους με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣ∆Ε) & Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ &
Παπαζήσης
ISSN: 1109-8678
Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης,
Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Λέσβο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μερούσης Ν. Γεώργιος
ISSN: 1791-597X
Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα
Διμηνιαίο ηλεκτρονικό δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα
στοιχεία, όσον αφορά πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN: Τεκμήρια
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της
αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και
στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο πεδίο
ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Οι γλώσσες
δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας & ΕΚΤ
ISSN: 1791-7573

54

Τριπτόλεμος
Εξαμηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διατίθεται δωρεάν.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ISSN: 1106-2908

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Τετραμηνιαίο περιοδικό του ΕΛΙΝΥΑΕ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
ISSN: 1108-5916

Υδροτεχνικά
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό στοχεύει στη μεταφορά αποτελεσμάτων επιστημονικών,
ερευνητικών, εφαρμοσμένων μελετών και συνθετικών άρθρων που έχουν σχέση με την τεχνική των ρευστών και τους υδατικούς πόρους.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ)
ISSN: 2654-0177

Χρήμα
Μηνιαίο οικονομικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ:ETHOS MEDIA S.A.
ISSN: 1105-0470

Χρήμα και Τουρισμός
Μηνιαίο τουριστικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό εκδίδεται σε 5 γλώσσες, την Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική & Κινέζικη
έκδοση.
ΕΚΔΟΤΗΣ:KSD Business Solution,
ISSN: 1790-9228
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Ψυχιατρική = Psychiatriki
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Καταχωρείται και περιλαμβάνεται στις εξής βάσεις δεδομένων: MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, PsycINFO, SCOPUS, SCImago, Google
Scholar, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCOhost TM, Iatrotek.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
ISSN: 1105-2333
Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές, θεωρητικές συνθέσεις
και ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων της Ψυχολογίας, βιβλιοκρισίες, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, μεταφράσεις σημαντικών ξενόγλωσσων
εργασιών. Δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Καταλογογραφείται στη βιβλιογραφική βάση PsycINFO της American
Psychological Association (APA), στην OpenAIRE (European Open Science Infrastructure), στην ERIHplus (Εuropean Reference Index for the
Humanities and the Social
Sciences) και στην CrossRef.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6640
Ωτορινολαρυγγολογία. Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
ISSN: 1109-1894
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Περιοδικά Γενικού Περιεχομένου
Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για
τη γεωργία, την πληροφορική, την περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική ,
μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία, γεωγραφία και επιστήμη της γης (γεωλογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, μετεωρολογία). Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education
and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466
e- Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
Διμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην διάδοση της παραγόμενης γνώσης, στην
διακίνηση επιστημονικών ιδεών και απόψεων στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Να διευκολύνει την σύνδεση των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων με τους χώρους παραγωγής και εργασίας. Οι κατηγορίες των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό περιλαμβάνουν: πλήρεις
πρωτότυπες εργασίες, σύντομες αναφορές, παρουσιάσεις
τεχνολογικών εφαρμογών στην βιομηχανία, νέες πατέντες. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το περιοδικό είναι οι
ακόλουθες: Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικές επιστήμες και Τουρισμός, Επιστήμη Τεχνών και Γραμμάτων, Επιστήμες
Υγείας & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και Μηχανική, Περιβάλλον, Πληροφορική
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 1790-5613
Ζωσιμάδες
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ISSN: -
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Περιοδικά Πληροφορικής
Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για
τη γεωργία, την πληροφορική, την περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική ,
μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία, γεωγραφία και επιστήμη της γης (γεωλογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, μετεωρολογία). Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466
Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες
εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2732-6004
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Περιοδικά Φιλοσοφίας / Ψυχολογίας
Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702

Conatus - Journal of Philosophy
Το Conatus - Journal of Philosophy είναι η διετής φιλοσοφική έκδοση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΜΠ.
Πρόκειται για ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό διπλής αξιολόγησης ανοιχτής πρόσβασης (έντυπο και ηλεκτρονικό) αφιερωμένο στη διάδοση της
πρωτότυπης φιλοσοφικής έρευνας. Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπα αδημοσίευτα άρθρα σε οποιοδήποτε πεδίο της Φιλοσοφίας ή την εφαρμογή
της Φιλοσοφικής μεθόδου σε οποιονδήποτε τομέα πνευματικής και πρακτικής ζωής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2459-3842
Epistēmēs Metron Logos
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με την επιστημολογία
καθαυτή, ως ξεχωριστό φιλοσοφικό πεδίο, αλλά και σε μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τις διάφορες επιστήμες, καθώς και τους διάφορους
φιλοσοφικούς κλάδους.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8822

Hellenic Journal of Psychology (HJP)
Τετραμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύεται από την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ)
ISSN: 2732-7027
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Historein
Το Historein είναι ένα διεθνές, ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εκδίδεται ανά διετία από την Εταιρεία Πολιτιστικής και
Πνευματικής Ιστορίας (Αθήνα). Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ιστορίας, φιλοσοφίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, φύλου
και εργασιακών σπουδών, επιστημολογίας, λογοτεχνικών και πολιτιστικών σπουδών. Στοχεύει επίσης στον εμπλουτισμό των εξελισσόμενων
συζητήσεων γύρω από την τάξη, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία και τη γενιά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Πολιτιστικής και Πνευματικής Ιστορίας & ΕΚΤ
ISSN: 2241-2816
Βιοηθικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το
φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική
έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση
βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου,
ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8660
Επιστημονική Επετηρίδα - Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Φιλοξενεί εργασίες οποιασδήποτε επιστημονικής περιοχής της ψυχολογίας και
περιλαμβάνει εργασίες μελών ΔΕΠ του Τμήματος, διδακτόρων και υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και συνεργατών των
μελών ΔΕΠ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τμήματος Ψυχολογίας . Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ISSN: 2585-3783
Ηθική. Περιοδικό Φιλοσοφίας
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται σε συγγραφείς και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τον φιλοσοφικό στοχασμό. Στόχος του
είναι να διευρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια σφαίρα, ώστε να συμβάλει στην έρευνα και τη φιλοσοφική αναζήτηση. Αν
και ως περιοδικό αφορά, πρωτίστως, στην ηθική φιλοσοφία, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Πολύ περισσότερο φιλοδοξεί να ενισχύσει την
αλληλεπίδραση της φιλοσοφίας με το ευρύτερο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής &
Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6756
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Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει πρωτότυπες εμπειρικές εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές,
θεωρητικές συνθέσεις και ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων της Ψυχολογίας, βιβλιοκρισίες, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, μεταφράσεις
σημαντικών ξενόγλωσσων εργασιών. Δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Καταλογογραφείται στη βιβλιογραφική βάση
PsycINFO της American Psychological Association (APA), στην OpenAIRE (European Open Science Infrastructure), στην ERIHplus (Εuropean
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) και στην CrossRef.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6640
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Περιοδικά Κοινωνικών Επιστημών
Art of Crime, The
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης όπου αναλύονται ζητήματα ποινικού δικαίου, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και αντεγκληματικής
πολιτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών. Εθνικό & Καποδιστριακό
ISSN: -

Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702
Athens Journal of law
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς του δικαίου
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9685

Athens Journal of Mass Media and Communications
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9499
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Athens Journal of Mediterranean Studies
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των
Κοινωνικών Επιστημών, των Επιχειρήσεων και του Δικαίου, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Αρχιτεκτονικής και των Περιβαλλοντικών
Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9480
Athens journal of social sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων
για την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τα οικονομικά. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν
παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research
(ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7737
Athens Journal of Tourism
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στον τομά του τουρισμού και των συναφών κλάδων του. Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8148
Ex-centric Narratives : Journal of Anglophone Literature, Culture and Media
Τετραμηνιαίο διεθνές επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και
εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το
πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σπύρος Κιουλάνης
ISSN: 2241-4576
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Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες
εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2732-6004

HAPSc Policy Briefs Series
Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση ανοικτής πρόσβασης, με δημοσίευση άρθρων στην αγγλική γώσσα Οι θεματικές του ενότητες περιλαμβάνουν άρθρα
για την Πολιτική κατάσταση και δημόσιες πολιτικές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κοινωνικό κράτος, τη Δημόσια Διοίκηση, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση, τις Οικονομικές πολιτικές, την Επιχειρηματικότητα, τις Πολιτικές υγείας, τις Διεθνείς σχέσεις, την
Περιβαλλοντική πολιτική, τον Τουρισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εκπαιδευτικές πολιτικές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6586
Home Virtualis
Το Homo Virtualis εκδίδεται δύο φορές το χρόνο σε δίγλωσση μορφή (Αγγλικά/Ελληνικά) είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
Επικεντρώνεται στις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, μέσα
από μια αναστοχαστική και κριτική θεώρηση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3899

MIBES transactions
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με αγγλική περίληψη.
Στόχος του η προωθήσει της πολυεπιστημονικής καινοτομίας στην επιχείρηση, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 1790-9899
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Pixels@humanities
Η σειρά ‘PIXELS@humanities’ συγκεντρώνει σε ετήσιους τόμους τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται με χρηματοδότηση
του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). : Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες :
ΕΚΔΟΤΗΣ (ΚΕΑΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6853

Urban crime - an international journal
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστικής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών., Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά. Είναι ένας χρήσιμος πόρος για ακαδημαϊκούς και ερευνητές από
διάφορους κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη, την κοινωνιολογία, την κοινωνική
πολιτική, την κοινωνική ανθρωπολογία, τη γεωγραφία, την πολιτική, τα οικονομικά, τις πολιτιστικές και τις μελέτες των μέσων ενημέρωσης,
καθώς και τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο
ISSN: 2732-6187
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Το
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό των κοινωνικών επιστημών ανοικτής πρόσβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ISSN: 1105-1167

Βίο-νομικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής,
της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών
φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό
δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2654-119X
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Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό όπου παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2654-2412
Δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Ξεκίνησε την έκδοσή του το 1994, πλαισιώνοντας ένα άτυπο διαρκές
σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου . Η πρώτη περίοδος (Έκδοση Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, 1994-1999) απέδωσε οκτώ τεύχη και ογδόντα δημοσιεύσεις σε 1670 σελίδες. Από το 2001, το περιοδικό πήρε τη μορφή Επιθεώρησης
Κοινωνικών Σπουδών, όπου δημοσιεύονται, έπειτα από ανώνυμη κρίση, πρωτότυπες μελέτες αλλά και εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και
μεθοδολογικά ζητήματα των Κοινωνικών Επιστημών. Από το τεύχος 19-20 (2016) οι δοκιμές σταμάτησαν την έντυπη έκδοσή τους. Από τότε έχουν
τη μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης, που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο Panteion University Open Journals.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Κοινωνιολογίας
ISSN: 1106-2673

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Τετραμηνιαίο περιοδικό εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό την ευρεία
έννοια του όρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)
ISSN: 0251-6535
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό, εκδίδεται από το 1993 το 2017 διατίθεται και σε έκδοση διαδικτύου, με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο
περιεχόμενο των άρθρων. Στόχος του περιοδικού είναι η απρόσκοπτη προαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, με πλουραλισμό
μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων, ώστε να αποτελεί πεδίο επιστημονικού διαλόγου με ευρύ θεματικό προσανατολισμό στο χώρο της πολιτικής
επιστήμης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3031
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Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση. Ενδιάμεση έκθεση, Η
Ετήσιο περιοδικό δημοσίευμα του Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2529-1173

Ενημέρωση
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
ISSN: -

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες
εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2732-6004
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στο περιοδικό υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα
στην ελληνική. Γλώσσα των ειδικών τευχών και αφιερωμάτων μπορεί να είναι και η αγγλική. Εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1969 αποτελώντας το
παλαιότερο περιοδικό για τις κοινωνικές επιστήμες και ένα από τα πρώτα που υιοθέτησε το σύστημα τυφλής αξιολόγησης. Φιλοξενεί θεωρητικές
αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα καλύπτοντας το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες
εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.
Η Επιθεώρηση ευρετηριάζεται σήμερα από τις ακόλουθες διεθνείς βάσεις: Scopus (Elsevier), Open Access Scholarly Publishers Association
(OASPA), The Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Crossref, SHERPA/RoMEO, International Sociological Association
(ISA), OPENAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe (EC-DG INFORMATION SOCIETY and MEDIA), European Website of Integration,
Econbiz database.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & ΕΚΤ
ISSN: 2241-8512
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Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο προσβλέπει στην προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
ISSN: 1105-2449
Επιστήμη και Κοινωνία: :Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που
άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό
λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Gutenberg & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1108-3697

Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα
Ετήσια έκθεση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ISSN: 2654-0932

Θέσεις
Τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα άρθρα από την έκδοση του περιοδικού μέχρι και τα πρόσφατα τεύχη.
Οι Θέσεις δημοσιεύουν μελέτες μαρξιστικής θεωρίας, κυρίως στο πεδίο της κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας και της θεωρίας του κράτους, μη
αποκλείοντας λοιπά πεδία ενδιαφέροντος. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα τακτικών και περιστασιακών συνεργατών. ΕΚΔΟΤΗΣ:
Νήσος
ISSN: 1106-2142
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Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία
Τριμηνιαία έκδοση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και την προώθηση της
καινοτομίας. Το περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από τον χώρο των ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ISSN: 2732-6179
Κείμενα Παρέμβασης
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό για την προώθηση του διαλόγου στην πολιτική, την οικονομία, την εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ : Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2623-4548

Κείμενα Πολιτικής
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό. Τα κείμενα του είναι σύντομα και εύκολα αναγνώσιμα από το ευρύ κοινό κείμενα που αναλύουν
με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πτυχές της πολιτικής των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι αναλύσεις αντανακλούν
την ευρύτερη οπτική των συνδικάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2585-3708
Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική
Ετήσια έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ISSN: 2623-4203
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Κοινωνική Πολιτική
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η θεματολογία του περιοδικού διαθέτει διεπιστημονικό χαρακτήρα και καλύπτει τις
θεματικές ενότητες που με την ευρεία έννοια εντάσσονται στη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλα, η Κοινωνική Πολιτική δημοσιεύει
βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο καθώς και σύντομες κριτικές ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-8652
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των
κοινωνικών επιστημών και δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο. Ενθαρρύνει τη διεπιστημονική, συγκριτική και ιστορική προσέγγιση.
Φιλοξενεί επίσης βιβλιοκριτικές και σύντομες εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονική Εταιρεία για την κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2459-4156
Περιφέρεια
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Τα άρθρα εστιάζουν κυρίως σε θέματα ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ’ όψιν στη ανάλυση διαστάσεις
τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN : 2623-4920

Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές θεωρητικές και ερευνητικές
εργασίες, οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παντελής Γ. Γεωργογιάννης
ISSN: 2459-2862
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Πολιτισμός και Έρευνα
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών
περιοχών που ενδιαφέρονται για τη μελέτη ποικίλων εκφάνσεων του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίκτυο Πρωταγόρας
ISSN: 1791-2636

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης,
Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Λέσβο. ΕΚΔΟΤΗΣ: Μερούσης Ν. Γεώργιος
ISSN: 1791-597X
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Τετραμηνιαίο περιοδικό του ΕΛΙΝΥΑΕ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
ISSN: 1108-5916
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Περιοδικά Οικονομικών Επιστημών
Accountancy Greece
Τριμηνιαίο Περιοδικό του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)
ISSN: 1792-6009

Alpha Bank: Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
Κάθε χρόνο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και προγραμμάτων της Alpha
Bank.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Alpha Bank
ISSN: -

Alpha Bank: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής
οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Alpha Bank
ISSN: -

Archives of Economic History =Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στα τεύχη του παρουσιάζει το ερευνητικό έργο έμπειρων
οικονομολόγων καθώς και οικονομολόγων της νεότερης γενιάς που ενδιαφέρονται ενεργά για την οικονομική ζωή και την
οικονομική σκέψη και προσπαθούν να ρίξουν λίγο φως στην πορεία της οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής σκέψης
βάσει ιστορικού υλικού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Λάζαρος Θ. Χουμανίδης
ISSN: 1108-7005
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Athens Journal of Business & Economics
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης στους τομείς των επιχειρήσεων και των οικονομικών, της λογιστικής, το
μάρκετινγκ, την διοίκηση και οργάνωση κ.λπ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-794X

Athens Journal of Tourism
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στον τομά του τουρισμού και των συναφών κλάδων
του. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την
Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8148

International Journal of Business and Economic Siences Applied Research
Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας (εκδίδεται τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο) ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα
στα οικονομικά, τη λογιστική, τη χρηματοδότηση, την τραπεζική, και την εταιρική διακυβέρνηση
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2408-0101

Journal of Integrated Information Management
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα και εργασίες για Information Science
& Management.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 2623-4629

Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing
Εξαμηνιαίο διεθνές, επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας
στον τουρισμό, την κληρονομιά και το μάρκετινγκ υπηρεσιών. Ευρετηριάζεται στο DOAJ και μέσω του SSRN από τον
Elsevier.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2529-1947
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MIBES transactions
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα με αγγλική περίληψη. Στόχος του η προωθήσει της πολυεπιστημονικής καινοτομίας στην
επιχείρηση, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 1790-9899
Prime
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (με
περιλήψεις στην αγγλική. Στοχεύει στην προώθηση της Πρακτικής Έρευνας στην Καινοτόμα Διαχείριση για
το Περιβάλλον. Ευρετηριάζεται στο EconLit και DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 2241-1534

Spoudai
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις.
Ευρετηριάζεται από το ISI (International Scientific Indexing), SHERPA/RoMEO, OAJI (Open Academic Journal Index),
Journal of Economic Literature (EconLit Database), EBSCO, Google Scholar, Research Papers in Economics (RePEc),
EconStor, National Documentation Centre of Greece (EKT), Universal Impact Factor (UIF), DOAJ (Directory of Open
Access Journals), EconBiz, EconBib, ZBW (German National Library of Economics) – ECONIS.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Piraeus
ISSN: 2241-424X
Trade with Greece
Ετήσιο περιοδικό του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ISSN: 1105-2562
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Ανάπτυξη
Μηνιαίο περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ISSN: -

Ασφαλιστική Αγορά
Μηνιαίο περιοδικό οικονομικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ Ο.Ε.
ISSN: 1105-9516

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό όπου παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2654-2412

Δελτίο ΣΒΒΕ
Διμηνιαίο περιοδικό του ΣΕΒ, εκδίδεται από το 1966 και διανέμεται δωρεάν.
Στις σελίδες του παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της
οικονομικής πραγματικότητας καθώς επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΕ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας,
όσο και στο εξωτερικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
ISSN: 1106-4056
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Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Η Έκθεση αξιολογεί τις εξελίξεις, εντοπίζει τους κύριους παράγοντες των συστημικών
κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη
λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2529-0681

Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει δύο φορές το χρόνο στη Βουλή των Ελλήνων και στο
Υπουργικό Συμβούλιο έκθεση για τη νομισματική πολιτική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1959

Έκθεση του Διοικητή
Ετήσια διαδικτυακή περιοδική έκδοση η οποία παρέχει αντικειμενική και ολοκληρωμένη ανάλυση των εξελίξεων και
προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1955

Ελλάς με Αριθμούς, Η
Τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν
την τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της Ελλάδας με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN:
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Τετραμηνιαίο περιοδικό εκδίδεται από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ασχολείται με το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο υπό την ευρεία έννοια του όρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)
ISSN: 0251-6535

Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση. Ενδιάμεση έκθεση, Η
Ετήσιο περιοδικό δημοσίευμα του Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2529-1173

Ελληνική Οικονομία, Η
Δεκαπενθήμερο περιοδικό διαδικτυακό δημοσίευμα το οποίο παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά
στοιχεία για την Ελλάδα με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο. Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές
εξελίξεις καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες
καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται, κυρίως, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN:
Ελληνική Οικονομία: Τριμηνιαία Έκθεση, Η
Τριμηνιαίο περιοδικό δημοσίευμα Τριμηνιαία Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών
εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΟΒΕ
ISSN: 1106-4315
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Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Εξαμηνιαία ηλεκτρονική περιοδική έκδοση .Στην Επισκόπηση αξιολογούνται οι εξελίξεις και εντοπίζονται οι κύριοι
παράγοντες των συστημικών κινδύνων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει – εκτός από
τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες – τις μη τραπεζικές χρηματοδοτικές εταιρείες και τις υποδομές των
χρηματοπιστωτικών αγορών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2529-0681

Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας
Μηνιαίο δελτίο. Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους
τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του
κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα
αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις
που δημοσιεύονται κάθε μήνα με τη μορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω
από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει
αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
ISSN: Καινοτομία, Έρευνα & Ψηφιακή Οικονομία
Τριμηνιαία έκδοση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και την
προώθηση της καινοτομίας.
Το περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από τον χώρο των ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ISSN: 2732-6179
Κείμενα Παρέμβασης
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό για την προώθηση του διαλόγου στην πολιτική, την οικονομία, την
εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2623-4548
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Κείμενα Πολιτικής
Ακαθόριστης Συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό. Τα κείμενα του είναι σύντομα και εύκολα αναγνώσιμα από το ευρύ κοινό
κείμενα που αναλύουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πτυχές της πολιτικής των σύγχρονων οικονομικών και
κοινωνικών ζητημάτων. Οι αναλύσεις αντανακλούν την ευρύτερη οπτική των συνδικάτων και των συμφερόντων των
εργαζομένων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εργασίας - Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ)
ISSN: 2585-3708

Ναυτεμπορική: εφημερίδα, Η
Ημερήσια οικονομική εφημερίδα
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πάνος Αθανασιάδης και ΣΙΑ Α.Ε.
ISSN: 1108-5924

Ναυτικά Χρονικά : Μηνιαία Ναυτιλιακή Επιθεώρηση = Naftika Chronika : Fortnightly Review of Shipping
Μηνιαίο περιοδικό, αποτελεί τόσο για την επιχειρηματική όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ιστορικό και
έγκυρο περιοδικό αναφοράς στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας. Με εκδοτική παρουσία από το 1931, τα Ναυτικά Χρονικά
έχουν καταφέρει να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις για την πολυετή συμβολή τους στην έγκυρη και έγκαιρη
ναυτιλιακή ενημέρωση, από θεσμούς και φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών και ο Δήμος Αθηνών καθώς και το Ίδρυμα
Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση». Τα Ναυτικά Χρονικά απευθύνονται στον ευρύτερο χώρο της
ελληνικής ναυτιλίας, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστές, μεταφορικές εταιρείες, σε
δικαστικούς λειτουργούς καθώς και σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς του στενού αλλά και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που συνδέονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παπαζήσης
ISSN: 1106-7152

Νομικός Σύμβουλος: Διμηνιαίο Περιοδικό Επικοινωνίας, και Τεχνογνωσίας για τον Νομικό και την Επιχείρηση
Τριμηνιαία περιοδική έκδοση επικοινωνίας, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για τον Νομικό και την Επιχείρηση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Νομική Βιβλιοθήκη
ISSN: 1109-2009
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Οικονομικά Χρονικά
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό οικονομικού περιεχομένου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
ISSN: 2623-3053

Οικονομικές Εξελίξεις
Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, Εκδίδεται στα ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στα αγγλικά, σε
ηλεκτρονική μορφή. Κάθε τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται άρθρα τακτικής επισκόπησης των
πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της οικονομίας, που γράφονται από ερευνητές του ΚΕΠΕ. Στο δεύτερο
περιλαμβάνονται εκτενέστερα άρθρα που αφορούν στην ανάλυση/διερεύνηση επίκαιρων οικονομικών θεμάτων, τα οποία
δημοσιεύονται κατόπιν διαδικασίας κρίσης. Η υποβολή άρθρων για το δεύτερο μέρος είναι ανοικτή στην επιστημονική
κοινότητα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΕΠΕ
ISSN: 2623-3681
Περιφέρεια
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Τα άρθρα εστιάζουν κυρίως σε θέματα ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ’ όψιν στη
ανάλυση διαστάσεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN : 2623-4920

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας
Διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Τράπεζας Ελλάδος. Περιέχει στατιστικά δεδομένα για τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία, με μακροχρόνιες σειρές που αναφέρονται σε βασικά οικονομικά μεγέθη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος
ISSN: 2654-1920
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Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα
Διμηνιαίο ηλεκτρονικό δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν
επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ISSN:

Χρήμα
Μηνιαίο περιοδικό στις σελίδες του οποίου φιλοξενούνται άρθρα οικονομικού ενδιαφέροντος.
ΕΚΔΟΤΗΣ:ETHOS MEDIA S.A.
ISSN: 1105-0470

Χρήμα και Τουρισμός
Μηνιαίο τουριστικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό εκδίδεται σε 5 γλώσσες, την Ελληνική, Αγγλική,
Γερμανική, Ρωσική & Κινέζικη έκδοση.
ΕΚΔΟΤΗΣ:KSD Business Solution,
ISSN: 1790-9228
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Περιοδικά για την Εκπαίδευση
Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις
γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμ Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ISSN: 2459-3737

Academia
Ιδρύθηκε από το Δίκτυο Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, το ACADEMIA είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές, κριτές που δημοσιεύουν άρθρα
και κριτικές βιβλίων που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Δικτύου HepNet / Higher Education Policy Network
ISSN:2241-1402

Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture
Ετήσιο περιοδικό, η δημιουργία οπτικοακουστικών και δια δραστικών εφαρμογών και η χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού
περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά πεδία του.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Πανεπιστημίου Αιγαίου
ISSN: 2732-639X
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Approaches: Ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας
To Approaches είναι ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας Ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει δύο τεύχη ανά έτος
ΕΚΔΟΤΗΣ: Approaches
ISSN: 2459-3338

Athens Journal of Education
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της εκπαίδευσης. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν
παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research
(ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7958

eκπ@ιδευτικός κύκλος
Τετραμηνιαίο διεθνές επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και
εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο
της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σπύρος Κιουλάνης
ISSN: 2241-4576

i-teacher
Διμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Είναι η συνέχεια του περιοδικού «Εκπαίδευση και Νέες τεχνολογίες» δημοσιεύει άρθρα που αναφέρονται
σε όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της.
ΕΚΔΟΤΗΣ: e - Πρωτοβάθμια - Ιωάννινα
ISSN: 1792-4146
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Journal of Contemporary Education Theory & Research
Εξαμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό που στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση της έρευνας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.
Ευρετηριάζεται από το DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2654-0274

Mediterranean Journal of Education
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό παρουσιάζει διαφορετικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργασιών για ακαδημαϊκή και διεπιστημονική έρευνα και πρακτική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ISSN: 2732-6489

Open Education: the Journal for Open and Distance Education and Education Technology
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης . Στόχος του η ανοικτή εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 1791-9312

Open Schools Journal for Open Science
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Φιλοξενεί εργασίες που γράφτηκαν από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους τα οποία καλύπτουν τις επιστήμες, της μηχανικής και της
τεχνολογίας. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα σε διάφορες γλώσσες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2623-3606
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Research Papers in Language Teaching and Learning
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει εργασίες στον τομέα της διδασκαλία της αγγλικής γλώσσα σε ομιλητές άλλων
γλωσσών και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ευρετηριάζεται από το MLA, DOAJ, SPARC EYROPE, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ISSN: 1792-1244

Themes in e-Learning
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. δημοσιεύουν μελέτες έρευνας, αξιολόγησης και ανάπτυξης που αφορούν νέα ζητήματα, ιδέες και
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων ηλεκτρονικής μάθησης.
Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της υποτροφίας σχετικά με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης, των ΤΠΕ και των
ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση K-12, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην ανοιχτή μάθηση και στη διά βίου
μάθηση. Το περιοδικό ευρετηριάζονται σε EBSCO, σε EdITLib, σε ERIC και Google Scholar .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αναστάσιος Μικρόπουλος , Αθανάσιος Τζιμογιάννης , Απόστολος Κατσίκης (Εργ. Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην
Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 2585-3856
Themes in Science and Technology Education
Εξαμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Είναι η ξενόγλωσση έκδοση του περιοδικού "Θέματα Επιστημών και
Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" Στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει
πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικώνπεριβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αναστάσιος Μικρόπουλος , Αθανάσιος Τζιμογιάννης , Απόστολος Κατσίκης (Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας
στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 1792-8796

για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση
Τετραμηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφόρησε από το 1994 σε έντυπη μορφή και από το 2012 μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ISSN: 2241-6595
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Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
Ακαθόριστης συχνότητας ηλεκτρονικό περιοδικό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις
των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους. Έκτοτε, η εξέλιξή του από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή, η
αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και η ευρεία ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, οδήγησαν σε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά
τον τρόπο αποδελτίωσης και επεξεργασίας των βιβλιογραφούμενων περιοδικών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2241-4428
Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις
γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμ Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ISSN: 2459-3737

Διαπολιτισμός
Ακαθόριστης συχνότητας ηλεκτρονικό περιοδικό. Σκοπός του περιοδικού είναι η παρουσίαση όλων των τάσεων και των φωνών που
δραστηριοποιούνται στην σημερινή ελληνική και ξένη λογοτεχνική πραγματικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και ελιτίστικη διάθεση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Η. Παππάς
ISSN:

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό . Απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που
ασχολούνται με τη μελέτη θεμάτων της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγγραφείς είναι ερευνητές
και ειδικοί του επιστημονικού πεδίου από την ελληνική κοινότητα αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Το περιοδικό εκδίδεται
από την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται
στον ισότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που πραγματεύονται θεωρητικά
ή ερευνητικά θέματα σε σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμ. Νηπιαγωγών. Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
ISSN: 1792-3166
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Εκπαίδευση & Θέατρο
Ετήσια περιοδική επιστημονική έκδοση για την προώθηση του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων
παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Από το 2020 (Τεύχος 21) το περιοδικό εκδίδεται στα ελληνικά και Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
ISSN: 1109-821X

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, με πρωτότυπες εργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στην
αγγλική γλώσσα. Τα θέματα του περιοδικού έχουν σχέση με σύγχρονες μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις, με προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικά υλικά, με ζητήματα αξιολόγησης μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικού έργου, με την αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών,
με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2654-0959
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο προσβλέπει στην προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
ISSN: 1105-2449

Επιστήμες Αγωγής
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με ένα επιπλέον θεματικό τεύχος. Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού "Σχολείο και Ζωή"
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
ISSN: 1109-253X
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Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αντικατοπτρίζει όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την
τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος και ερευνητών από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Επιπλέον, δημοσιεύει άρθρα διαπρεπών πανεπιστημιακών ερευνητών και Καθηγητών και λειτουργεί με Διεθνή Εκδοτική Επιτροπή. Η υποβολή
άρθρων γίνεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & ΕΚΤ
ISSN: 2241-200X

Επιστημονικό Βήμα του Διδασκάλου
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του IΠEM-ΔOE.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)
ISSN: 1105-297X

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται, κυρίως, στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που
ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-2272

Έρευνα στην Εκπαίδευση
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα
που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.). Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-7303
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Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την
παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Επιτροπή Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2623-3487

ΕΡΚΥΝΑ
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του
επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ISSN: 2241-8393

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός του είναι η
εφαρμοσμένη διάσταση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ταυτόχρονα η αρμονική σύζευξη της θεωρίας µε την πράξη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
ISSN: 1792-7587

Ζωσιμάδες
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής
ISSN:
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Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
Εξαμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής
ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί
να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο
επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αναστάσιος Μικρόπουλος , Αθανάσιος Τζιμογιάννης , Απόστολος Κατσίκης (Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας
στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ISSN: 1792-8796

Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Εξαμηνιαίο περιοδικό. δημοσιεύει κυρίως στην ελληνική γλώσσα και σε ορισμένες περιπτώσεις και ξενόγλωσσες εργασίες από την περιοχή της
ιστορίας της εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
ISSN: 1109-5806

Μέντορας
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί συνέχεια του επιστημονικού περιοδικού Μέντορας παλαιότερη έκδοση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ,το οποίο επανακυκλοφόρησε από το Ι.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή το 2016. Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή
επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο περιοδικό
φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ISSN: 2529-1211
ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχοι του η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που
σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: e - Πρωτοβάθμια - Ιωάννινα
ISSN: 2241-6781
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Παιδαγωγική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
ISSN: 1106-2177

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και μελέτες στην ελληνική
ή την αγγλική γλώσσα, με διπλή ανώνυμη κρίση, καθώς επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα εκδόσεων και σημαντικών γεγονότων.
Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής
κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.Α.).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2585-3813

Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού
διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής
εκπαίδευσης.
Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη
καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
ISSN: 2241-7206
Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό αλλά περιλαμβάνει και θεματικά τεύχη. Στο περιοδικό φιλοξενούνται στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν κριτικά και συγκριτικά
σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα, πολιτικές και τάσεις στην Ευρώπη και τον κόσμο. Γενικότερα δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες συμβάλλουν
στην κατανόηση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων και της σχέσης τους με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον
πολιτισμό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣ∆Ε) & Εργ/ριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ &
Παπαζήσης
ISSN: 1109-8678
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Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης,
Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Λέσβο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μερούσης Ν. Γεώργιος
ISSN: 1791-597X
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Περιοδικά Γλώσσας / Γλωσσολογίας
Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702

Athens Journal of Philology
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς της γλώσσας, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Πολλές από
τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8385

AWPEL-Agean Papers in Ethnographic Liguistics
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό το οποίο εξετάζει θέματα της εθνογραφικής γλωσσολογίας που δημοσιεύθηκαν από το
Laboratory for Ethnographic Studies on Language (LESOL) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου του
Aegean, στη Λέσβο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-2108
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Patras Working Papers in Linguistics
Διετής έκδοση, ανοικτής πρόσβασης η οποία συγκεντρώνει τις καλύτερες εργασίες από μέλη του προσωπικού, απόφοιτους / μεταπτυχιακούς
φοιτητές, φιλοξενούμενους ερευνητές ή συνεργάτες του Τμήματος Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το
περιοδικό ευρετηριάζεται στην "Πασιθέη"
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ISSN: 1792-0949

Proceedings of International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory
Εκδίδεται ανά δύο έτη, είναι περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων
και Γλωσσολογικών Θεωριών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ISSN: 1792-3743

Research Papers in Language Teaching and Learning
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει εργασίες στον τομέα της διδασκαλία της αγγλικής γλώσσα σε ομιλητές άλλων
γλωσσών και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ευρετηριάζεται από το MLA, DOAJ, SPARC EYROPE, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ISSN: 1792-1244

Δια-Κείμενα = Inter-Textes
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης συγκριτικής γραμματολογίας που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από το 2011,
και έντυπα από το 1999. Δημοσιεύουν μόνον πρωτότυπα άρθρα στην στην ελληνική, γαλλική, αγγλική, τη γερμανική, την ιταλική και την ισπανική
γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
ISSN: 2241-1186
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Ελληνικά
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό φιλολογικό ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
ISSN: 0013-6336

Ελληνική Διεθνής Γλώσσα
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό. Εκδίδεται από το 1990 έως το 2012 τριμηνιαίο και έντυπο, από το 2013 εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Οργανισμός για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας
ISSN: 1791-129X

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία=Journal of Applied Linguistics
Ετήσιο διαδικτυακό διεπιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
ISSN: 2408-025X

Μακεδονικά
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβαση το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1940 ως σήμερα. Σας προσκαλεί να ερευνήσετε τα πλούσια περιεχόμενα
του μακρόβιου περιοδικού της, τα οποία αφορούν στην ιστορία του βόρειου ελληνικού χώρου και κυρίως αυτήν της Μακεδονίας, την αρχαιολογία,
τις τέχνες, τη λαογραφία και τη γλωσσολογία. Η ανάρτηση των ψηφιοποιημένων τόμων θα γίνει σταδιακά και μέχρι την πλήρη ανάρτηση του
συνόλου των τόμων, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την πλήρη ψηφιοποιημένη μορφή του περιοδικού "Μακεδονικά " και στον
ισότοπο της Εταιρείας: www.ems.gr. Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Μακεδονικά θα κυκλοφορεί συγχρόνως με την έντυπη μορφή του, η
οποία κανονικά θα διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Εταιρείας και τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-2018
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Παρουσία
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα προσιτό βήμα για όσους ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν τα πορίσματα των
ερευνών τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με την παρουσία τους τον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θεματικές περιοχές που
καλύπτει: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική
Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και
Φιλολογία, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές
Σπουδές, Μουσικές Σπουδές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών
ISSN: 1105-0454
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Περιοδικά Φυσικών Επιστημών
Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για
τη γεωργία, την πληροφορική, την περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική ,
μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία, γεωγραφία και επιστήμη της γης (γεωλογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, μετεωρολογία). Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education
and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466

Epistēmēs Metron Logos
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με την επιστημολογία
καθαυτή, ως ξεχωριστό φιλοσοφικό πεδίο, αλλά και σε μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τις διάφορες επιστήμες, καθώς και τους διάφορους
φιλοσοφικούς κλάδους.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8822

Journal of Molecular Biochemistry
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές διαδικτυακό περιοδικό το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το θέμα της μοριακής
βιοχημείας και της βιολογίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Lorem Ipsum Press
ISSN: 2241-0090

Review of Science, Mathematics and ICT Education
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που άπτονται στην επιστήμη των μαθηματικών
και τις φυσικές επιστήμες. Οι δημοσιεύσεις του είναι συνήθως στα αγγλικά και στα γαλλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Patras. Laboratory of Didactics of Science Mathematics & ICT
ISSN: 1792-3999
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Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό . Απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που
ασχολούνται με τη μελέτη θεμάτων της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγγραφείς είναι ερευνητές και
ειδικοί του επιστημονικού πεδίου από την ελληνική κοινότητα αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Το περιοδικό εκδίδεται από
την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον
ισότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που πραγματεύονται θεωρητικά ή
ερευνητικά θέματα σε σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παν/μιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμ. Νηπιαγωγών. Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
ISSN: 1792-3166
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Απευθύνεται, κυρίως, στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που
ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-2272
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Περιοδικά Εφαρμοσμένων Επιστημών
Athens Journal of Architecture
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης με θέματα αρχιτεκτονικής. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια
που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9472

Athens Journal of Mediterranean Studies
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των
Κοινωνικών Επιστημών, των Επιχειρήσεων και του Δικαίου, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Αρχιτεκτονικής και των Περιβαλλοντικών
Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9480

Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για
τη γεωργία, την πληροφορική, την περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική ,
μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία, γεωγραφία και επιστήμη της γης (γεωλογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, μετεωρολογία). Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education
and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466
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Athens Journal of Technology & Engineering
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας. Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER). της μηχανικής (πολιτικές, ηλεκτρικές, μηχανικές, βιομηχανικές, υπολογιστές, μεταφορές κ.λπ.), τεχνολογία,
καινοτομία, νέες μεθόδους παραγωγή και διαχείριση και βιομηχανική οργάνωση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8237

Energyworld : το Περιοδικό της Ενέργειας για την Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη
Διμηνιαίο περιοδικό για την ενέργεια
ΕΚΔΟΤΗΣ: TRIM HELLAS M. IKE
ISSN:

Engineering, Technology and Applied Science Research
Διμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Το ETASR δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα σε διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, της
Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Ευρετηριάζεται στο Web of Science Core Collection (πρώην Web of Science / Thomson Reuters Master Journal
List),.
ΕΚΔΟΤΗΣ:ΓΔ Πυλαρινός
ISSN: 1792-8036

Hellenic Plant Protection Journal
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Μπενάκη Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (BPI) που αντικαθιστά από το 2008 το Annals του Μπενάκη
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ISSN 1790-1480) που είχε δημοσιευτεί από το 1935.
Η HPPJ δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες για όλες τις πτυχές της φυτοϋγειονομικής και φυτοπροστασίας που αναφέρονται σε παθογόνα φυτά,
παράσιτα, ζιζάνια, φυτοφάρμακα και σχετικά θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Επιπλέον, τα θέματα του περιοδικού επεκτείνονται σε πτυχές
που σχετίζονται με τα παράσιτα της δημόσιας υγείας στις γεωργικές και αστικές περιοχές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ISSN: 1791-3691
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International Journal of Real Estate & Land Planning
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα που παρουσιάζονται στο Διεθνές Συνέδριο Real Estate & Land
Planning ή δημοσιεύσεις για συγκεκριμένα θέματα (ειδικό τεύχος) που εμπίπτουν σε θέματα ακινήτων, χωροταξίας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή
ISSN: 2623-4807

Journal of Engineering Science and Technology Review
Διμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα και εργασίες στον τομέα της μηχανικής. Ευρετηριάζεται
από το Scopus, to DOAJ, Google Scholar, EBSCOhost, ACS Publications, CERN.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 1791-2377

Open Schools Journal for Open Science
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Φιλοξενεί εργασίες που γράφτηκαν από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους τα οποία καλύπτουν τις επιστήμες, της μηχανικής και της
τεχνολογίας. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα σε διάφορες γλώσσες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2623-3606

Δελτίο ΣΒΒΕ
Διμηνιαίο περιοδικό του ΣΕΒ, εκδίδεται από το 1966 και διανέμεται δωρεάν.
Στις σελίδες του παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της οικονομικής
πραγματικότητας καθώς επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΕ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
ISSN: 1106-4056
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Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης (σε περιπτώσεις Επιστημονικών Ημερίδων ή Επιστημονικών Συνεδρίων εκδίδεται
επιπλέον τόμος). Εκδίδεται από το 1953 και καλύπτει τον κλάδο των γεωλογικών επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2529-1718

Εργοταξιακά Θέματα
Διμηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1106-8914

Ηλεκτρολόγος
Μηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1108-3891

Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία
Τριμηνιαία έκδοση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και την προώθηση της
καινοτομίας.
Το περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από τον χώρο των ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ISSN: 2732-6179
Μετάδοση Ισχύος, Η
Διμηνιαίο τεχνικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: T-PRESS
ISSN: 1106-594X
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Υδροτεχνικά
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό στοχεύει στη μεταφορά αποτελεσμάτων επιστημονικών,
ερευνητικών, εφαρμοσμένων μελετών και συνθετικών άρθρων που έχουν σχέση με την τεχνική των ρευστών και τους υδατικούς πόρους.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ)
ISSN: 2654-0177
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Περιοδικά Ιατρικής Επιστήμης
Acta Οrthopaedica et Τraumatologica Hellenica. Supplement
Τριμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας
ISSN: 2241-4355

Annals of Gastroenterology
Διμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας, στοχεύει να καλύψει όλα τα τμήματα της γαστρεντερολογίας και της
ηπατολογίας, παρέχοντας διδασκαλία, πρακτική και επαγγελματική υποστήριξη σε κλινικούς γιατρούς που αντιμετωπίζουν τις γαστρεντερολογικές
διαταραχές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hellenic Society of Gastroenterology
ISSN: 1792-7463

Aristotle Biomedical Journal
Εξαμηνιαίο περιοδικό της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχεια δύο προηγούμενων περιοδικών
«Ιατρικό περιοδικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» και «Τα χρονικά της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» που έχουν
σταματήσει να δημοσιεύονται. Το Aristotle Biomedical Journal δημοσιεύει πιλοτικά ερευνητικά έγγραφα, κριτικές, αναφορές περιπτώσεων και
άρθρα γνωμοδότησης. Τα άρθρα καλύπτουν επιστήμες όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Κτηνιατρική, η Φαρμακολογία και οι σχετικοί τομείς
της Βιολογίας, της Χημείας, της πληροφορικής και της Μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών, εργαστηριακών, πειραματικών, διοικητικών
και εκπαιδευτικών πτυχών. Το περιοδικό διερευνά επίσης σχετικά νομικά και ηθικά ζητήματα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Σχολή. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ISSN: 2653-9748
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Athens Journal of Health and Medical Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της ιατρικής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών υγείας και
της νοσηλευτικής έρευνας). Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την
Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2653-9411

Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας στους τομείς
της Ψυχιατρικής, της Ψυχικής Υγείας, της Κλινικής Νευροεπιστήμης, της Ιατρικής Ψυχολογίας και της Νευρολογίας. Το DCNMH
φιλοξενεί ποικίλους τύπους άρθρων, όπως πρωτότυπες υποβολές, άρθρα έρευνας, άρθρα κριτικών, σύντομες αναφορές, αναφορές
περιπτώσεων, επιστολές στον συντάκτη, άρθρα και επισκέπτες. Το DCNMH περιλαμβάνει επίσης μελέτες που εστιάζουν
σε αρνητικά αποτελέσματα, αποτυχία αναπαραγωγής, εργαλεία και μεθόδους, καθώς και σε νέες θεωρίες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Obrela
ISSN: 2585-2795
European Journal of Midwifery
Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Το EJM ευρετηριάζεται στο PubMed. Σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, να
προωθήσει και να διαδώσει έρευνα που περιλαμβάνει εκπαίδευση μαιευτικής και κλινική πρακτική. Το περιοδικό έχει διεθνή εστίαση και καλύπτει
όλες τις πτυχές της πρακτικής της μαιευτικής, ειδικά στην έρευνα, την υποστήριξη, τη φροντίδα και τη συμβουλή της μαιευτικής κατά την
εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο μετά τον τοκετό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2585-2906

Gastric & Breast Cancer
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα τους τομείς του γαστρικού καρκίνου και του καρκίνου
του μαστού
ΕΚΔΟΤΗΣ: Gastric Breast Cancer. University of Ioannina
ISSN: 1109-7655
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Health & Research Journal
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με δημοσίευση από το 2019 άρθρων μόνο στην αγγλική γλώσσα. υποστηρίζεται από το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Εντατικές Μονάδες Φροντίδας» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας
και Εκπαίδευσης και το ΕΛΕΡΓΑ. Ευρετηριάζεται σε EBSCO, Semantic scholar, Google scholar, Zenodo, Datacite, and Openaire. Journal .Το
περιοδικό χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα DOI .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-3192

Hellenic Journal of Cardiology
Διμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύεται σε τακτική βάση από το 1957. Από το
2002 μια διεθνής έκδοση στην αγγλική γλώσσα έχει εκδοθεί παράλληλα με την ελληνική έκδοση. Κατατάσσεται κοντά στην κορυφή μεταξύ όλων
των διεθνών ιατρικών περιοδικών. Ευρετηριάζεται από τον Elsevier.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
ISSN: 2241-5955

Hellenic Journal of Nuclear Medicine
Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής-Θεσσαλονίκης και στοχεύει να συμβάλει
στην εκπαίδευση ιατρών στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής και των συναφών επιστημών και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του κλάδου της
πυρηνικής ιατρικής.Δημοσιεύονται άρθρα στα αγγλικά και στα ελληνικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής
ISSN: 1790-5427

Hellenic Journal of Radiology
Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα στην Ιατρική Απεικόνιση και τις συναφείς επιστήμες. ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική
Ακτινολογική Εταιρεία
ISSN: 2654-1629
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Hellenic Urology
Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας. Το περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν την κλινική έρευνα και τα επιστημονικά επιτεύγματα στον
τομέα της ουρολογίας. Δεν γίνονται δεκτές εργασίες που δημοσιεύονται σε άλλο περιοδικό. Οι δημοσιεύσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα. με
περίληψη και στα ελληνικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Hellenic Urological Association)
ISSN: 2241-9144

Hippokratia
Τριμηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται από το 1997στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ από το 2006 δημοσιεύει άρθρα μόνο στην
αγγλική γλώσσα. Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση πλήρους κειμένου σε δημοσιευμένα άρθρα μέσω του ισότοπου του περιοδικού. Το
περιοδικό ευρετηριάζεται από το PubMed Central, Scopus, EMBASE, Thomson Reuters ’(Science Citation Index Expanded, Journal
Citation
Reports / Science Edition), Free Medical Journals, EBSCO και Copernicus.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hippokratio General Hospital of Thessaloniki
ISSN: 1790-8019
HJOG
Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν κάθε τομέα της Μαιευτικής και
Γυναικολογίας. Η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.
ΕΚΔΟΤΗΣ:Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία = Hellenic Society of Obstetrics & Gynecology
ISSN: 2241-9551

Hospital Chronicles
Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Ιατρικής .
Συνέχεια του περιοδικού "Νοσοκομειακά Χρονικά". Το Hospital Chronicles (HC)ευρετηριάζεται από το Index Copernicus και το Google Scholar
επίσης έχει προστεθεί στον (DOAJ), στη βάση δεδομένων δωρεάν ιατρικών περιοδικών (FMG) συμπεριλήφθηκε στις βάσεις δεδομένων EBSCO,
τον Elsevier , στο ProQuest και το HINARI.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Scientific Society of Evangelismos Hospital
ISSN: 1792-9172
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Hυgeίa @ εργασία
Τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής
ISSN: 1792-4731

In Vivo
Διμηνιαία διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Stanford University Highwire Press. Κάθε ετήσιος τόμος περιέχει έξι τεύχη και
ευρετήριο. Το IN VIVO υποστηρίζει τους στόχους και τα ερευνητικά έργα του INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANTICANCER RESEARCH
και του INTERNATIONAL CONFERENCES OF ANTICANCER RESEARCH. Τα άρθρα στο IN VIVO ευρετηριάζονται σε βιβλιογραφικές
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των PubMed, Index Medicus, MEDLINE, Biolog Abstracts, BIOSIS, PREVIEWS, Science Citation Index
Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts, Excerpta Medica, CANCER-LIT Database, University of Sheffield Biomedical Information
Service (SUBIS), Current Clinical Cancer, AIDS Abstracts, Progress in Paliative Care, Update-Research Information Systems Inc., InpharmaReactions Datastar, BRS), Reference Update (I.S.I.), Research Alert (I.S.I.), BioBase, MedBase, Investigational Drugs Database, Sociedad
Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιωάννης Γ. Δεληνάσιος
ISSN: 1791-7549
International Journal of Caring Sciences
Τετραιμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας υγείας,
στα Οικονομικά της Υγείας και την Νοσηλευτική
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δέσποινα Σαπουντζή - Κρέπα
ISSN: 1792-037Χ

Journal of Atherosclerosis Prevention and Treatment
Τριμηνιαίο επιστημονικό διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Ο κύριος στόχος της είναι η
συνεχής εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων Ιατρών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Διαιτολόγων κ.λπ. σε
διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παθογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
ISSN: 2459-380X
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Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα ιατρικής. Ευρετηριάζεται από το DOAJ, PMC, Crossref,
EBSCOhost.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονομή
ISSN: 2459-4148

Journal of Molecular Biochemistry
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές διαδικτυακό περιοδικό το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το θέμα της μοριακής
βιοχημείας και της βιολογίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Lorem Ipsum Press
ISSN: 2241-0090

Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) με θέματα ιατρικής.
Ευρετηριάζεται από το PMC και το PabMed
ΕΚΔΟΤΗΣ: Hylonome Publications
ISSN: 1108-7161

Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System
Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα στον τομέα της ιατρικής και πιο εξειδικευμένο στο
Μυοσκελετικό σύστημα. Ευρετηριάζεται από το DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονομή
ISSN: 2585-2787

Mediterranean Journal of Rheumatology
Τριμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν στην επιστήμη του ρευματολόγου.
Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού «Ελληνική Ρευματολογία» . Ευρετηριάζεται από PubMedCentral, to DOAJ και τη National Libraly of Medicine.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
ISSN: 2529-198X
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Population Medicine
Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει την προληπτική έρευνα και τη δημόσια υγεία,
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ο ευρύτερος στόχος του
είναι να αντιμετωπίσει σημαντικά και ποικίλα θέματα υγείας, να παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε επαγγελματίες σε όλα τα
επίπεδα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και να ενημερώσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τη
διαμόρφωση πολιτικών για την υγεία έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα βάσει τεκμηρίωσης για τη βελτίωση
της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της ιατρικής περίθαλψης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2654-1459
Rhythmos
Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση συναδέλφων και αναγνωστών για τα τελευταία γεγονότα και
εξελίξεις στην Καρδιακή Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση και στη Γενική Καρδιολογία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή, Τρίτο Τμήμα Καρδιολογίας
ISSN: 1792-7927

Tobacco Induced Diseases
Μηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα που σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης καπνού σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ευρετηριάζεται από: CAS, Cinahl, Citebase, Crossref
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Περιοδικό αποδέκτη Gold Seal
EBSCO, Embase, Hinari, ICI World of Journals, ICI Journals Master List, OCLC, PubMed Central
SCImago, Scopus, SOCOLAR, Web of Science , Zetoc, OpenAIRE,
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 1617-9625

Tobacco Prevention and Cessation
Ακαθόριστης συχνότης διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Ο σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, και να διαδώσει την έρευνα που
περιλαμβάνει τη χρήση καπνού, την πρόληψη, την εφαρμογή πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδοκαι τη θεραπεία της
ασθένειας που οφείλεται στον καπνό μέσω της διακοπής του καπνίσματος. Ευρετηριάζεται απο Web of Science, PUBMED, SCOPUS, Index
Copernicus Journal Master List, DOAJ, CrossRef Metadata search, ScienceOpen, OCLC, HEAL-LINK , OpenAIRE
Hinari, EBSCO, ICI World of Journals
ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing
ISSN: 2459-3087
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Αθηρολογία
Τριμηνιαίο περιοδικό ης Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βόρειας Ελλάδας. Δημοσιεύει ενδιαφέρουσες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες που έχουν
ανακοινωθεί σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και νεότερη βιβλιογραφία από έγκυρα περιοδικά. Όλες οι δημοσιεύσεις αφορούν την Αθηροσκλήρωση
και τις επιπλοκές της.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος
ISSN: 2241-7389

Αρτηριακή Υπέρταση
Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και στοχεύει στην
αντιμετώπισης της υπέρτασης και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
ISSN: 2529-086X

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Διμηνιαίο Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Περιλαμβάνεται στο Excerpta Medica (EMBASE), INDEX COPERNICUS, SCOPUS, Google
Scholar, DOAJ, SJR, CIRRIE, JournalSeek, Medword List, Biores, GFMER, J-Gate και στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
ISSN:2241-5807

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής = Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery
Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με εθνική αναγνώριση από το
Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009).
Το περιοδικό εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και έχει ως στόχο την ενημέρωση του Έλληνα Οδοντιάτρου και Ιατρού σε θέματα
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
ISSN: 2241-5939
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Βήμα του Ασκληπιού, Το
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης για νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Το περιοδικό εκδίδεται από το τμήμα
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 2241-6005

Βιοηθικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το
φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική
έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση
βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου,
ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2653-8660
Βιο-νομικά
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής,
της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών
φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό
δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή
ISSN: 2654-119X

Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ς εκδίδεται ανελλιπώς από το 1954, προηγούμενος τίτλος του Δελτίον της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις κειμένων μετά από κρίση σε θέματα από όλα το φάσμα της Παιδιατρικής και περιλαμβάνουν
ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και ανάπτυξη επίκαιρων και γενικών θεμάτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
ISSN: 1792-0256
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Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.το οποίο στοχεύει να παρέχει πρόσβαση στην επιστημονική ερευνητική
κοινότητα σε αποτελέσματα από τις επιστήμες φροντίδας υγείας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιατρική Σχολή. Τμήμα Νοσηλευτικής
ISSN: 1791-9649

Εγκέφαλος
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Οι δημοσιεύσεις στο περιοδικό αφορούν στο χώρο των Νευρολογικών και
Ψυχιατρικών Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Εγκέφαλος
ISSN: 0376-8783
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά
Τριμηνιαίο περιοδικό, απευθύνεται κυρίως στον επιστημονικό κόσμο που ασχολείται με τα θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1106-3270

Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία
Τετραμηνιαίο περιοδικό στο οποίο δημοσιεύοντα άρθρα που αφορούν την Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Διάγνωση κλινική και εργαστηριακή,
Θεραπεία και Πρόληψη των αλλεργιολογικών νοσημάτων (υπερευαισθησίας) και σχετικών νοσημάτων, όπως αυτοάνοσα ή ανοσολογικές ανεπάρκειες
πρωτοπαθείς ή επίκτητες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
ISSN: 1105-7688
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Ελληνική Επιθεώρηση Διατροφής - Διαιτολογίας
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό το οποίο συνδυάζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ενώ κάθε τεύχος περιλαμβάνει ανασκοπήσεις,
ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές θέσεις και οδηγίες σε θέματα διατροφής -διαιτολογίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων
ISSN: 1792-4030

Ελληνική Ιατρική
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό, αποτελεί το επίσημο επιστημονικό όργανο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης από το 1927.
Σκοπός του περιοδικού είναι η συνεχή επιμόρφωση των ιατρών σε όλους τους τομείς. Δημοσιεύει εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
ISSN: 2241-8253

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του η δημοσίευση έγκριτων εργασιών σε όλους τους τομείς μελέτης της καρδιάς
και των αγγείων. Δημοσιεύει εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία = Hellenic Cardiological Society
ISSN: 1011-7970

Ελληνική Νεφρολογία
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και
σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία=Hellenic Society of Nephrology
ISSN: 1792-8907
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Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Ετήσια περιοδική έκδοση , στόχος της είναι η σύγχρονη ενημέρωση των ιατρών σε θέματα Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καθώς και η
συστηματική καλλιέργεια της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον χώρο των Ελληνικών Νοσοκομείων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Ε.Ε.Ν.Ο.)
ISSN:1791-9150

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση πρωτότυπες
επιστημονικές εργασίες σε θέματα ορθοδοντικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος
ISSN: 2241-5920

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής = The Greek E-Journal of Perioperative Medicine
Τετραμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε θέματα περιεγχειρητικής ιατρικής. Το περιοδικού ευρετηριάζεται από DRJI – Directory of Research
Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1109-6888

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ανοικτής πρόσβασης. To Περιοδικό ΕΠΝΕ
αποδελτιώνεται ήδη, στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, ResearchBib, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Doaj, Academic Keys. Επίσης οι
συγγραφείς αναρτούν τα άρθρα τους στις επιστημονικές βάσεις ResearchGate, Publons, Mendeley, Academia Edu κ.α. με ενίσχυση της
δυνατότητας ανάγνωσής τους και αύξηση του citation index. Οι διαδικασίες τρέχουν, έτσι ώστε εντός του έτους να ολοκληρωθεί η αποδελτίωση
του περιοδικού και στις βάσεις CINAHL, EBSCO, CROSSREF και SCOPUS.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος
ISSN: 2459-2994
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Επικαιροποιημένα Θέματα Παθολογικής Ανατομικής
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει άρθρα επικαιροποιημένης γνώσης σχετικά με την καθημερινή
άσκηση της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής με παράλληλη επίδειξη και σχολιασμό πρωτότυπων παθολογοανατομικών
εικόνων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής & Λαϊκό» Γ.Ν.Α & ΒΚΠ ΕΚΠΑ
ISSN:

Επικοινωνία για τη Νόσο ALZHEIMER
Τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο διατίθεται και ηλεκτρονικά. Το περιοδικό περιλαμβάνει διάφορα άρθρα επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρών,
ψυχολόγων, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.α. για θέματα της νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ISSN:

Επιστημονικά Χρονικά
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση έγκριτων κι επιστημονικά
άρτιων εργασιών από όλο το φάσμα της Ιατρικής, αλλά φιλοξενεί ενίοτε κι εργασίες της Νοσηλευτικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»
ISSN: 2241-1666

Ευέξια & Διατροφή
Τριμηνιαίο περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ:Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
ISSN: 1109-7418
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Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Κατά περιόδους εκδίδονται και εμβόλιμα τεύχη στα οποία δημοσιεύονται οι περιλήψεις των
Διαλέξεων, των Στρογγυλών Τραπεζιών, των Συμποσίων και των Επιστημονικών Εργασιών των Συνεδρίων Αναισθησιολογίας και Εντατικής
Ιατρικής. Στα τεύχη του περιοδικού δημοσιεύονται κατ’ αρχήν εκτεταμένες ανασκοπήσεις σε συγκεκριμένο, κάθε φορά. Κατά καιρούς
δημοσιεύονται ενδιαφέροντα ενημερωτικά άρθρα, επιστημονικές απόψεις και επιστολές. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να
μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην τελούν υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
ISSN: 1105-7572

Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
ISSN: :1108-4910

Ιατρικό Βήμα
Ετήσιο περιοδικό από το 2016, επίσημη επιστημονική έκδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει ως σκοπό τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
ISSN: 1106-5249

Καρδιά και Αγγεία
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
ISSN: 1108-4944
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Νευρολογία
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
ISSN: 2407-9537

Νοσηλευτική
Τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Σκοπός του είναι η συμβολή́ στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική́ εκπαίδευση, η προαγωγή́ της νοσηλευτικής
έρευνας, και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς. Το περιοδικό αξιολογήθηκε και
εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από́ την ελληνική́ βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008),
EBSCO (2009) και SCOPUS (2010).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
ISSN: 2241-3049
Παιδιατρική
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Χρησιμοποιεί την παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα δημοσίευσης ISSUU. Δεν υπάρχει
δυνατότητα “κατεβάσματος” του περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, παρά μόνο για όσους έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα
ISSUU. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της αρχείο όλων των τευχών από το 2000 μέχρι και σήμερα.
Επίσης αποφάσισε να παραχωρήσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο αρχείο τευχών του περιοδικού “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ” σε όλους τους
επαγγελματίες υγείας (μέλη και μη).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
ISSN: 0377-2551

Παιδοδοντία
Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Κυκλοφορεί από το 1985. Από το 2014 διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον
ισότοπο της Εταιρείας δωρεάν για τα μέλη της και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, ανασκοπήσεις, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, πρακτικά θέματα, ειδικά θέματα, σύντομες πρωτότυπες
δημοσιεύσεις και περιλήψεις άρθρων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
ISSN: 1106-3300

118

Πνεύμων = Pneumon
Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα συντάξεως (editorials) συνήθως κατόπιν προσκλήσεως, ανασκοπήσεις (reviews), κυρίως θεματικές σειρές, πρωτότυπες δημοσιεύσεις κλινικής και βασικής έρευνας,
περιορισμένο αριθμό ενδιαφερουσών περιπτώσεων (case reports), εικόνες στην πνευμονολογία και γράμματα στον εκδότη (letters to the editor) σε
όλο το φάσμα της Πνευμονολογίας. Συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως τα Scopus, EMBASE, DOAJ, Google Scholar, και
INDEX COPERNICUS. Εκδίδεται στα Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Θωρακική Εταιρεία
ISSN: 1791-4914
Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης,
Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Λέσβο.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μερούσης Ν. Γεώργιος
ISSN: 1791-597X
Ψυχιατρική = Psychiatriki
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ψυχιατρικής
ΕταιρείαςΚαταχωρείται και περιλαμβάνεται στις εξής βάσεις δεδομένων: MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, PsycINFO, SCOPUS, SCImago,
Google Scholar, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCOhost TM, Iatrotek.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
ISSN: 1105-2333

Ωτορινολαρυγγολογία. Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
ISSN: 1109-1894
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Περιοδικά για την Γεωργία και Συναφών Επιστημών

Agrenda
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Ομίλου του Ομίλου Green Box
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2241-9446

Athens Journal of Sciences
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για
τη γεωργία, την πληροφορική, την περιβαλλοντική επιστήμη, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη των μεταφορών, τη χημεία, τη φυσική ,
μαθηματικά και στατιστικές, βιολογία, γεωγραφία και επιστήμη της γης (γεωλογία, ωκεανογραφία, αστρονομία, μετεωρολογία). Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8466
Entomologia Hellenica
Εξαμηνιαίο περιοδικό το οποίο φιλοξενεί πρωτότυπα άρθρα για την εντομολογία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-3885

Hellenic Plant Protection Journal (HPPJ)
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Μπενάκη Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (BPI) που αντικαθιστά από το 2008 το Annals του Μπενάκη Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου (ISSN 1790-1480) που είχε δημοσιευτεί από το 1935.
Η HPPJ δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες για όλες τις πτυχές της φυτοϋγειονομικής και φυτοπροστασίας που αναφέρονται σε παθογόνα φυτά,
παράσιτα, ζιζάνια, φυτοφάρμακα και σχετικά θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Επιπλέον, τα θέματα του περιοδικού επεκτείνονται σε πτυχές
που σχετίζονται με τα παράσιτα της δημόσιας υγείας στις γεωργικές και αστικές περιοχές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ISSN: 1791-3691
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Journal of the Hellenic Veterinary Medical Socie t= Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ιατρικής Εταιρείας
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλες τις πτυχές της Κτηνιατρικής Επιστήμης και των
σχετικών επιστημονικών κλάδων. Ευρετηριάζεται στο Web of Science και στο Scopus.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2585-3724

Mediterranean Marine Science
Τετραμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν την επιστήμη της Ωκεανογραφίας, της
Θαλάσσιας Βιολογίας, την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογείου και στις παρακείμενες περιοχές. Ευρετηριάζεται στη Web of
Science, SCOPUS και στο Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1791-6763

MIBES Transactions
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με αγγλική
περίληψη. Στόχος του η προωθήσει της πολυεπιστημονικής καινοτομίας στην επιχείρηση, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η
κοινωνία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 1790-9899
Prime International Journal
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (με περιλήψεις
στην αγγλική. Στοχεύει στην προώθηση της Πρακτικής Έρευνας στην Καινοτόμα Διαχείριση για το Περιβάλλον.
Ευρετηριάζεται στο EconLit και DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 2241-1534
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Wine Trails
Τετραμηνιαίο περιοδικό το οποίο φιλοξενεί θέματα για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιεία.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2241-9454

Αγρόκτημα
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό το οποίο φιλοξενεί θέματα για την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2529-1181

Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
Τριμηνιαίο περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το περιοδικό περιέχει επιστημονικές εργασίες που για να δημοσιευθούν περνούν από αξιολόγηση και κρίση από
αντίστοιχες κλαδικές Συντακτικές Επιτροπές και κριτές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ISSN: 2241-7397

Ελαίας Καρπός el
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Ομίλου
ΕΚΔΟΤΗΣ: Green Box Εκδοτική Α.Ε.
ISSN: 2653-8784
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ΕΛΓΟ Δήμητρα
Τριμηνιαία διαδικτυακή περιοδική έκδοση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
ISSN: 2241-8016

Τριπτόλεμος
Εξαμηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διατίθεται δωρεάν.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ISSN: 1106-2908
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Περιοδικά Management
Athens Journal of Business & Economics
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης στους τομείς των επιχειρήσεων και των οικονομικών, της λογιστικής, το μάρκετινγκ, την διοίκηση και
οργάνωση κ.λπ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-794X

Athens Journal of Mass Media and Communications
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9499

Athens Journal of Tourism
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στον τομέα του τουρισμού και των συναφών κλάδων του. Πολλές από τις
δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for Education
and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8148
International Journal of Business and Economic Siences Applied Research
Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας (εκδίδεται τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο) ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα στα οικονομικά, τη
λογιστική, τη χρηματοδότηση, την τραπεζική, και την εταιρική διακυβέρνηση
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2408-0101

Journal of Integrated Information Management
Εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα και εργασίες για Information Science & Management.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ISSN: 2623-4629
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Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing
Εξαμηνιαίο διεθνές, επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας στον τουρισμό, την
κληρονομιά και το μάρκετινγκ υπηρεσιών. Ευρετηριάζεται στο DOAJ και μέσω του SSRN από τον Elsevier.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ISSN: 2529-1947

Prime
Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (με περιλήψεις στην
αγγλική. Στοχεύει στην προώθηση της Πρακτικής Έρευνας στην Καινοτόμα Διαχείριση για το Περιβάλλον. Ευρετηριάζεται στο
EconLit και DOAJ.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Περιβάλλοντος
ISSN: 2241-1534
Spoudai
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις. Ευρετηριάζεται από το
ISI (International Scientific Indexing), SHERPA/RoMEO, OAJI (Open Academic Journal Index), Journal of Economic Literature (EconLit
Database), EBSCO, Google Scholar, Research Papers in Economics (RePEc), EconStor, National Documentation Centre of Greece (EKT),
Universal Impact Factor (UIF), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EconBiz, EconBib, ZBW (German National Library of Economics) –
ECONIS.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Piraeus
ISSN: 2241-424X
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Περιοδικά Τέχνης
Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture
Ετήσιο περιοδικό, η δημιουργία οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών και η χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού
περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά πεδία του.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Πανεπιστημίου Αιγαίου
ISSN: 2732-639X

Approaches: Ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας
To Approaches είναι ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας Ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει δύο τεύχη ανά έτος
ΕΚΔΟΤΗΣ: Approaches
ISSN: 2459-3338

Arts Culture Design
Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης (με τακτικά και κατά καιρούς ειδικά θέματα) το οποίο δημοσιεύθηκε από το εργαστήριο «Σχεδιασμός,
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου, το ESAD Porto Portugal, ESD Madrid Spain, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών
Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και την Ακαδημία Καλών Τεχνών Gdansk της Πολωνίας. Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα, projects and portfolios,
καθώς και κριτικές βιβλίων και φοιτητικά έργα. Στόχος του είναι να παρέχει ένα ακαδημαϊκό φόρουμ για ανταλλαγή και σύνδεση ιδεών, έργων,
πρακτικών και ευρημάτων σχετικά με το σχεδιασμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τον πολιτισμό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6926

Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702
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Athens Journal of Mediterranean Studies
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των
Κοινωνικών Επιστημών, των Επιχειρήσεων και του Δικαίου, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Αρχιτεκτονικής και των Περιβαλλοντικών
Επιστημών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9480

Series Musicologica Balcanica
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης εκδίδεται από την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης IMS για
τη Μελέτη της Μουσικής των Βαλκανίων (RASMB) και της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS). Θεματικά, βασίζεται στα διετή συνέδρια
του RASMB. Σκοπός του περιοδικού η ενίσχυση και διάδοση της μουσικολογικής έρευνας από και προς τα Βαλκάνια, καλύπτοντας διάφορες πτυχές
της μουσικής κουλτούρας αυτής της περιοχής και υποστηρίζοντας την ποικιλομορφία των μουσικολογικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
ISSN: 2654-248X

Αειχώρος
Εξαμηνιαίο περιοδικό του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο
φιλοξενεί πρωτότυπα άρθρα για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη και σχετίζονται τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή
εμπειρία
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
ISSN: 1109-5008

Εκπαίδευση & Θέατρο
Ετήσια περιοδική επιστημονική έκδοση για την προώθηση του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων
παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Από το 2020 (Τεύχος 21) το περιοδικό εκδίδεται στα ελληνικά και Αγγλικά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
ISSN: 1109-821X
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Σκηνή
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα επιστημονικό περιοδικό για το θέατρο που αντικατοπτρίζει τον διττό
χαρακτήρα του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Ο εκδοτικός της ορίζοντας συμπεριλαμβάνει μελέτες και τεκμήρια
για την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, αλλά και άρθρα
για τη σύγχρονη θεατρική πραγματικότητα, καθώς και κείμενα σημαντικών καλλιτεχνών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ISSN: 2241-0813
Σύγκριση
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με
ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-1941

Παρουσία
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα προσιτό βήμα για όσους ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν τα πορίσματα των
ερευνών τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με την παρουσία τους τον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θεματικές περιοχές που
καλύπτει: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική
Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και
Φιλολογία, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές
Σπουδές, Μουσικές Σπουδές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλ/κής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών
ISSN: 1105-0454
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Περιοδικά για την Λογοτεχνία
Athens Journal of Humanities & Arts
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών,
συμπεριλαμβανομένων και άρθρων για την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές και παραστατικές
τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-7702

Athens Journal of Philology
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα τους τομείς της γλώσσας, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Πολλές από
τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2241-8385

Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS). Καλύπτει θέματα στον
τομέα της λογοτεχνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ISSN: 2585-3538
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Gramma = Γράμμα
Ετήσιο διεθνές περιοδικό θεωρίας και κριτικής στον τομέα των λογοτεχνικών και πολιτιστικών σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ISSN: 2529-1793

Synthesis
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα λογοτεχνίας πολιτισμού και πολιτικής στην αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: University of Athens. Faculty of English Studies & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
ISSN: 1791-5155

Αιχμές
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό για βιβλιόφιλους που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης."
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μεταίχμιο
ISSN: -

Δια-Κείμενα = Inter-Textes
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης συγκριτικής γραμματολογίας που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από το 2011,
και έντυπα από το 1999. Δημοσιεύουν μόνον πρωτότυπα άρθρα στην ελληνική, γαλλική, αγγλική, τη γερμανική, την ιταλική και την ισπανική
γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
ISSN: 2241-1186

Διαπολιτισμός
Ακαθόριστης συχνότητας ηλεκτρονικό περιοδικό. Σκοπός του περιοδικού είναι η παρουσίαση όλων των τάσεων και των φωνών
που δραστηριοποιούνται στην σημερινή ελληνική και ξένη λογοτεχνική πραγματικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και ελιτίστικη
διάθεση.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Η. Παππάς
ISSN:
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Ελληνικά
Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό φιλολογικό ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
ISSN: 0013-6336

Λογοτεχνική Δημιουργία
Τριμηνιαίο περιοδικό . Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1975 μέχρι σήμερα Μέχρι 30/09/2013 κυκλοφορούσε ανά δίμηνο και από 1/10/2013 για λόγους
οικονομικούς κυκλοφορεί ανά τρίμηνο. Το περιοδικό εκτός από τα νέα της Ένωσης που περιλαμβάνει κάθε φορά, φιλοξενεί κείμενα των μελών του
και κάθε τρίμηνο ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
ISSN: 1105-607X
Παρουσία
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα προσιτό βήμα για όσους ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν τα πορίσματα των
ερευνών τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με την παρουσία τους τον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θεματικές περιοχές που
καλύπτει: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική
Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και
Φιλολογία, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές Σπουδές,
Μουσικές Σπουδές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
ISSN: 1105-0454
Πολιτισμός και Έρευνα
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών
περιοχών που ενδιαφέρονται για τη μελέτη ποικίλων εκφάνσεων του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίκτυο Πρωταγόρας
ISSN: 1791-2636
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Σύγκριση
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με
ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-1941
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Περιοδικά Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Athens Journal of History
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της ιστορίας (συμπεριλαμβανομένων των μελετών υγείας και της
νοσηλευτικής έρευνας). Πολλές από τις δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την Architecture
Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας
ISSN: 2407-9677

AURA - Athens University Review of Archaeology
Ετήσιο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα στους τομείς της
αρχαιολογίας, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό στον ευρύτερο ελληνικό κόσμο, από την αρχαιότερη Προϊστορία έως τη Σύγχρονη Εποχή.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή
ISSN: 2623-3428

Balkan Studies
Εκδίδεται από το 1960, έως το 1999 ήταν εξαμηνιαίο, από το 2000 είναι ετήσιο. Αποτελεί το κύριο περιοδικό όργανο του Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου και έχει εξασφαλίσει διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Από την πρώτη έκδοσή του, το 1960, ως σήμερα, οι πιο
γνωστοί Έλληνες και ξένοι ειδικοί έχουν δημοσιεύσει από τις σελίδες του μελέτες και άρθρα που προωθούν σημαντικά τις βαλκανικές σπουδές.
Ήδη, το Ίδρυμα έχει εκδώσει αναλυτικό ευρετήριο, κατά θέματα και συγγραφείς, των σαράντα πρώτων τόμων του περιοδικού (1960-1989).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ISSN: 2241-1674
Conatus - Journal of Philosophy
Το Conatus - Journal of Philosophy είναι η διετής φιλοσοφική έκδοση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΜΠ.
Πρόκειται για ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό διπλής αξιολόγησης ανοιχτής πρόσβασης (έντυπο και ηλεκτρονικό) αφιερωμένο στη διάδοση της
πρωτότυπης φιλοσοφικής έρευνας. Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπα αδημοσίευτα άρθρα σε οποιοδήποτε πεδίο της Φιλοσοφίας ή την εφαρμογή
της Φιλοσοφικής μεθόδου σε οποιονδήποτε τομέα πνευματικής και πρακτικής ζωής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2459-3842

133

Electra
Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό, φιλοξενεί άρθρα για την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μυθολογία και Θρησκεία από φιλολογική,
ιστορική, ανθρωπολογική, αρχαιολογική, γλωσσική ή φιλοσοφική άποψη, γραμμένα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Νέα Ελληνικά..
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα, Τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών
ISSN: 1792-605X

e-Perimetron
Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης είναι διεθνές περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί άρθρα για την ιστορία του χάρτη και τη χαρτογραφική
κληρονομιά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη
ISSN: 1790-3769

Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS). Καλύπτει θέματα στον
τομέα της λογοτεχνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ISSN: 2585-3538

Historein
Το Historein είναι ένα διεθνές, ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο εκδίδεται ανά διετία από την Εταιρεία Πολιτιστικής και
Πνευματικής Ιστορίας (Αθήνα). Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ιστορίας, φιλοσοφίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, φύλου και
εργασιακών σπουδών, επιστημολογίας, λογοτεχνικών και πολιτιστικών σπουδών. Στοχεύει επίσης στον εμπλουτισμό των εξελισσόμενων συζητήσεων
γύρω από την τάξη, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία και τη γενιά.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Πολιτιστικής και Πνευματικής Ιστορίας & ΕΚΤ
ISSN: 2241-2816
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Historical Review, The
Ετήσιο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα σχετικά με το ευρύ πεδίο των Ελληνικών Σπουδών, καθώς και για την ιστορία της
Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από τον 16 ο αιώνα μέχρι τον 20 ο αιώνα, όπως επίσης και πρωτότυπα άρθρα και κριτικές προοπτικές
από όλους τους τομείς της ιστορικής διερεύνησης στις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το περιοδικό είναι δίγλωσσο (Αγγλικά
και Γαλλικά).
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών &ΕΚΤ
ISSN: 1791-7603

Pixels@Humanities
Η σειρά ‘PIXELS@humanities’ συγκεντρώνει σε ετήσιους τόμους τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που εκπονούνται με χρηματοδότηση
του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). : Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες :
ΕΚΔΟΤΗΣ (ΚΕΑΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2732-6853

Post Augustum
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μελέτης του αρχαίου κόσμου με έμφαση στον μεσογειακό χώρο κατά
τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.
Δημοσιεύει ελληνικά ή ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλιοκρισίες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Στέφανος Παρασκευαΐδης
ISSN: 2585-2213

Series Musicologica Balcanica
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης εκδίδεται από την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης IMS για
τη Μελέτη της Μουσικής των Βαλκανίων (RASMB) και της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS). Θεματικά, βασίζεται στα διετή συνέδρια
του RASMB. Σκοπός του περιοδικού η ενίσχυση και διάδοση της μουσικολογικής έρευνας από και προς τα Βαλκάνια, καλύπτοντας διάφορες πτυχές
της μουσικής κουλτούρας αυτής της περιοχής και υποστηρίζοντας την ποικιλομορφία των μουσικολογικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
ISSN: 2654-248X
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Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας = Archives of Economic History
Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στα τεύχη του παρουσιάζει το ερευνητικό έργο έμπειρων οικονομολόγων καθώς και
οικονομολόγων της νεότερης γενιάς που ενδιαφέρονται ενεργά για την οικονομική ζωή και την οικονομική σκέψη και προσπαθούν να ρίξουν λίγο
φως στην πορεία της οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής σκέψης βάσει ιστορικού υλικού.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Λάζαρος Θ. Χουμανίδης
ISSN: 1108-7005

Αρχαιολογική Εφημερίς
Η Αρχαιολογική Εφημερίς είναι ένα από τα αρχαιότερα αρχαιολογικά περιοδικά του κόσμου και εκδίδεται από το 1837. Αποτελεί το κύριο
επιστημονικό όργανο της Αρχαιολογικής Εταιρείας και περιέχει αρχαιολογικές μελέτες ή δημοσιεύσεις ανασκαφών. Εκδίδεται ένας τόμος τον χρόνο
ανελλιπώς.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 2241-505X

Αρχειοτάξιο
Ετήσιο περιοδικό το οποί εκδίδεται από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
ISSN: 1108-4553

Βαλκανικά Σύμμεικτα
Ακαθόριστης Συχνότητας περιοδικό κυκλοφορεί από το 1980 και παρέχουν στους επιστημονικούς συνεργάτες του IMXA και σε άλλους Έλληνες και
ξένους ερευνητές τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους και να δημοσιεύσουν σύντομες μελέτες και άρθρα τους στην
ελληνική γλώσσα.
ΕΚΔOΤΗΣ: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ISSN: 2407-9456
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Βυζαντιακά
Ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Το
περιοδικό δημοσιεύει τις ανακοινώσεις βυζαντινολογικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται στο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας και δέχεται προς δημοσίευση άρθρα και βιβλιοκρισίες που αφορούν στην Ιστορία, τη Φιλολογία, τη Θεολογία, την Αρχαιολογία, την
Τέχνη, το Δίκαιο, τη Σφραγιδολογία και τη Νομισματική καθώς και μελέτες που σχετίζονται με την πρόσληψη και την ακτινοβολία του Βυζαντίου
κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές μελέτες που είναι γραμμένες στην ελληνική και στις κύριες
ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) και συνοδεύονται υποχρεωτικά από περίληψη σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Το
περιοδικό Βυζαντιακά συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
και ευρετηριάζεται από το AWOL -THE ANCIENT WORLD ONLINE .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
ISSN: 2241-4312
Βυζαντινά Σύμμεικτα
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, είναι η συνέχεια του περιοδικού του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (ΕΙΕ), που πρωτοεκδόθηκε το 1966 με τον τίτλο ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Το αντικείμενο των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ήταν κυρίως η Βυζαντινή Ιστορία
και η Φιλολογία, καθώς και η αρχειακή έρευνα. Το 2007 το ΙΒΕ επανεξέτασε τους στόχους του περιοδικού το οποίο, υπό τον τίτλο πλέον
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγεται στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του
ενοποιημένου πλέον (από το 2012) Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είτε από το δικό του ερευνητικό προσωπικό, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες.
Παράλληλα, απευθύνεται πρόσκληση στην διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με δημοσιεύσεις.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό ΄Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 1791-4884
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι
πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση - στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον
ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις
φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στο περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών(ΚΜΣ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2459-2579
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Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Ετήσιο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης . Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα
παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό
χαρακτήρα των δημοσιεύσεων.
ΕΚΔΟΤΗΣ : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-2190

Ελληνικά
Ακαθόρισης συχνότητας διαδικτυακό φιλολογικό ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
ISSN: 0013-6336

Ερανιστής, Ο
Διετές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Ειδικεύεται στη μελέτη της πρόσληψης των ιδεών του ευρωπαϊκού 18ου αιώνα στον ελληνικό χώρο και
γενικότερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Φιλοξενεί επίσης μελέτες για την ιστορία του έντυπου βιβλίου. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιεύει άρθρα
που χρονολογικά αναφέρονται στην προ του 18ου αιώνα εποχή αλλά και στον 19ο, καθώς ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ρίζες αλλά και τις
επιβιώσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Γλώσσες των δημοσιευμάτων του είναι, εκτός από την ελληνική, η αγγλική, γαλλική, ιταλική και
γερμανική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2241-164X
Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το …., Το
Ετήσια λογοδοσία του Γραμματέως σε ιδιαίτερο πολυτελές τεύχος με πλούσια εικονογράφηση
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 0570-6211
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Έρεισμα= Ereisma
Ετήσιο διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Έχει σκοπό την προβολή και την ανάδειξη της ιστορικής έρευνας των υποψηφίων
διδακτόρων, των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, παλαιών και νέων, καθώς και άλλων
ιστορικών και μεταδιδακτόρων, που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους σε αυτό. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό
υπόκεινται σε κρίση από ανώνυμους κριτές. Τα θέματα αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, από τον 15ο αιώνα έως σήμερα, και αφορούν
κατά κύριο λόγο την πρόσφατη έρευνα που διεξάγεται σήμερα είτε στο εργαστήριο είτε σε άλλα τμήματα ιστορίας και ερευνητικά κέντρα. Το
περιοδικό είναι ανοιχτό σε ιστορικούς, ανθρωπολόγους και πολιτικούς επιστήμονες που επιθυμούν να δημοσιεύσουν σε αυτό, καθώς στοχεύει στη
διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που παρουσιάζονται στις σελίδες του. Στην ύλη του
περιλαμβάνονται ακόμη ανταποκρίσεις από επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ανταποκρίσεις από εκδηλώσεις στην
πόλη της Κομοτηνής με ιστορικά θέματα, συνεντεύξεις και βιβλιοκρισίες.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημοκρίτειου Παν/μιο Θράκης. Τμ/μα Ιστορίας και Εθνολογίας. Εργ/ριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
ISSN: 2732-6195
Εώα και Εσπέρια
Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο
τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς
δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία
των θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική
γλώσσα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση & ΕΚΤ
ISSN: 2241-7540

Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Εξαμηνιαίο περιοδικό. δημοσιεύει κυρίως στην ελληνική γλωσσα και σε ορισμένες περιπτώσεις και ξενόγλωσσες εργασίες από την περιοχή της
ιστορίας της εκπαίδευσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
ISSN: 1109-5806
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Μακεδονικά
Ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβαση το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1940 ως σήμερα. Σας προσκαλεί να ερευνήσετε τα πλούσια περιεχόμενα
του μακρόβιου περιοδικού της, τα οποία αφορούν στην ιστορία του βόρειου ελληνικού χώρου και κυρίως αυτήν της Μακεδονίας, την αρχαιολογία,
τις τέχνες, τη λαογραφία και τη γλωσσολογία. Η ανάρτηση των ψηφιοποιημένων τόμων θα γίνει σταδιακά και μέχρι την πλήρη ανάρτηση του
συνόλου των τόμων, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την πλήρη ψηφιοποιημένη μορφή του περιοδικού "Μακεδονικά " και στον
ισότοπο της Εταιρείας: www.ems.gr. Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Μακεδονικά θα κυκλοφορεί συγχρόνως με την έντυπη μορφή του, η
οποία κανονικά θα διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Εταιρείας και τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία .
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-2018
Μέντωρ, Ο
Τριμηνιαίο περιοδικό με ειδήσεις που αφορούν την Αρχαιολογική Εταιρεία και το έργο της και μικρά άρθρα αρχαιολογικά, αρχαιογνωστικά ή
σχετικά με την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας καθώς και εκτενή σχόλια που αφορούν τη σημερινή θέση και τύχη των ελληνικών αρχαιοτήτων.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 1105-7181

Μνήμων
Ετήσιο επιστημονικό διαδικτυακό περιοδικό. Κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό
περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση,
πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και
μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των
δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού(ΕΜΝΕ) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2241-7524
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Παρεκβολαί
Ετήσιο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. εκδίδεται από Συντακτική Επιτροπή Βυζαντινολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οφείλει το όνομά του στον γνωστό όρο που χρησιμοποιεί ο
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης για τα φιλολογικά του Υπομνήματα· με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται αφενός η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, το
Πανεπιστήμιο της οποίας το φιλοξενεί, και αφετέρου η θεματολογία του. Δέχεται προς δημοσίευση πρωτότυπα άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, τα οποία αναφέρονται σε θέματα βυζαντινής λογοτεχνίας και φιλολογίας καθώς και σε συναφή κειμενοκεντρικά
θέματα και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
ISSN: 2241-0228
Παρουσία
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί ένα προσιτό βήμα για όσους ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν τα πορίσματα των
ερευνών τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με την παρουσία τους τον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θεματικές περιοχές που
καλύπτει: Ανθρωπιστικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Λαογραφία, Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική-Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαιολογία της Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Αρχαία Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ειδική
Διδακτική, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Διδακτική Πράξη, Ψυχολογία, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και
Φιλολογία, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σλαβικές Σπουδές, Θεατρικές
Σπουδές, Μουσικές Σπουδές.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών
ISSN: 1105-0454
Περί Ιστορίας
Ακαθόριστης συχνότητας επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το περιοδικό «Περί Ιστορίας» δημοσιεύει μόνο πρωτότυπες εργασίες που
εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και στον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται σε ζητήματα που άπτονται της επτανησιακής ιστορίας.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
ISSN: 2654-198X
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Περιοδικό Μουσείο Μπενάκη
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Εκδίδεται από το 2001και δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο
αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του
φιλοξενούνται ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι το υλικό
του Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία της
Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Μουσειολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μουσείο Μπενάκη & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ISSN: 2407-9502

Πρακτικά της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας
Εκδίδεται ετησίως από το 1837 ανελλιπώς και περιλαμβάνει τις εκθέσεις των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, με σχέδια εντός κειμένου
και πολλούς πίνακες. Πρόκειται για να από τα αρχαιότερα περιοδικά του κόσμου.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
ISSN: 1105-0969

Τεκμήρια
Ετήσιο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της
αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς
και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο
πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Οι
γλώσσες δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας & Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
ISSN: 1791-7573
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