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Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο θαη έγθξηζεο από ΓΣ ΠΑΣΥΝΜ: 8 Σεπηεκβξίνπ 2016 

Εςωτερικοί Κανόνεσ Λειτουργίασ υντακτικήσ Επιτροπήσ Περιοδικού 
«Κυπριακά Νοςηλευτικά Φρονικά» του Διοικητικού υμβουλίου του 
Παγκύπριου υνδέςμου Νοςηλευτών και Μαιών»  εκδοθέντεσ  δυνάμει του 
Άρθρου 20 (β) των Περί Νοςηλευτικήσ και Μαιευτικήσ Νόμων  του 1988 και 
1991 (214/1988) 

 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ εθδίδεη ηνπο πην θάησ θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ «Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά». Τν πεξηνδηθό είλαη ε 

επίζεκε επηζηεκνληθή έθδνζε ηνπ ΠΑΣΥΝΜ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηδηνθηεζία. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη ηελ  

επζύλε ηεο έθδνζεο ηνπ Πεξηνδηθνύ, αζθεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηαρείξηζε, έιεγρν, θαη θαζνξίδεη ηε ζπρλόηεηα 

έθδνζεο θαη ηε κνξθή ηνπ Πεξηνδηθνύ.  

 

Άπθπο 1: Έννοιερ και Οπιζμοί 
 

1. Σύλδεζκνο ζεκαίλεη ηνλ Παγθύπξην Σύλδεζκν Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ πνπ θαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 15 ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ.  

2. Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζεκαίλεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη 

Μαηώλ.  

3. Τν πεξηνδηθό «Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά» είλαη ην επίζεκν Δπηζηεκνληθό πεξηνδηθό, πνπ 

εθδίδεηαη από ηνλ Παγθύπξην Σύλδεζκν Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ.  

4. Δπηηξνπή ζεκαίλεη ηελ Σπληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ, πνπ είλαη ην αξκόδην όξγαλν γηα εηνηκαζία 

θαη έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ.  

5. Γηεπζπληήο Σύληαμεο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο εθάζηνηε Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο. 

6. Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο Σύληαμεο είλαη ηα άηνκα πνπ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 3. 

7. Μέινο ζεκαίλεη ηνλ/ηελ θάζε Ννζειεπηή/ηξηα, Μαηεπηή θαη Μαία πνπ έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο πξνο ην Σύλδεζκν.  

8. Πξαθηηθά ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη απνθάζεσλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο.  

9. Reviewers (Κξηηέο) ζεκαίλεη ηα πξόζσπα πνπ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.  

 

 

 

http://www.cyna.org/
http://www.cyna.org/
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Άπθπο 2: Γενικέρ Απσέρ έκδοζηρ πεπιοδικού «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Χπονικά» 

1. Τν πεξηνδηθό «Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά», επνπηεύεηαη θαη ειέγρεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην. 

2. Τν πεξηνδηθό εθδίδεηαη ζε  ηξία ηεύρε αλά έηνο. 

3. Τν πεξηνδηθό δύλαηαη λα εθδίδεηαη  θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

4. Τν ζπλδξνκεηηθό θόζηνο ηνπ πεξηνδηθνύ γηα κέιε, θαζώο θαη γηα κε κέιε  ηνπ Σπλδέζκνπ, θαζνξίδεηαη 

κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

5. Απνζηνιή ηνπ, είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηεο Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο επηζηήκεο θαη 

πξαθηηθήο, ζηελ Κύπξν θαη Γηεζλώο. 

6. Σθνπόο ηεο έθδνζεο ηνπ Πεξηνδηθνύ είλαη ε ζπκβνιή ζηε Σπλερηδόκελε Ννζειεπηηθή θαη Μαηεπηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ε πξναγσγή ηεο Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο έξεπλαο, θαζώο θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ θαη ε αλάδεημε ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη θιηληθνύ ηνπο έξγνπ. 

7. Σηόρνο ηνπ πεξηνδηθνύ, είλαη ε πξναγσγή θαη δηάρπζε λέσλ γλώζεσλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ γηα 

εθαξκνγή ζε όια ηα πεδία άζθεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο επηζηήκεο. 

8. Σην πεξηνδηθό δεκνζηεύνληαη πξσηόηππεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο, 

αληαπνθξίζεηο  ζεσξεηηθά ή θηινζνθηθά άξζξα, θιηληθέο πεξηπηώζεηο, άξζξα ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο 

ζηε Ννζειεπηηθή θαη Μαηεπηηθή επηζηήκε, ηελ θιηληθή πξαθηηθή, ηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηνίθεζε θαζώο 

θαη κεζνδνινγηθά άξζξα.  

9. Οη δεκνζηεύζεηο κπνξεί λα είλαη ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.  

10. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, δύλαηαη λα εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή ηνπ πεξηνδηθνύ όπνηε θξίλεη 

ζθόπηκν, θαζώο θαη αιιαγέο ζηελ κνξθή θαη ζηελ ζύλζεζε ηεο ύιεο ηνπ. 

11. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέζεη ηελ έθδνζε, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ ηερληθή επεμεξγαζία 

ηνπ πεξηνδηθνύ ζε εθδνηηθό νίθν, ν νπνίνο κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε, ζα δώζεη ηε πην ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά θαη ν νπνίνο παξέρεη απνδεδεηγκέλεο εγγπήζεηο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

12. Ννείηαη όηη ε αλάζεζε ηεο έθδνζεο ηνπ Πεξηνδηθνύ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε εθδνηηθό νίθν, 

γίλεηαη βάζεη ζπκβνιαίνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ όξσλ ηνπ νπνίνπ 

παξαθνινπζεί ν Τακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

13. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ν Γηεπζπληήο Σύληαμεο, νη Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο Σύληαμεο θαη ηα κέιε 

ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο, δελ δεζκεύνληαη θαη νύηε θέξνπλ επζύλε γηα ηηο απόςεηο ή ην πεξηερόκελν 

ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεύνληαη. Τελ επζύλε θέξνπλ νη ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ θαη ε δεκνζίεπζε ησλ 

άξζξσλ δε δειώλεη απαξαίηεηα ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ πνπ εθθξάδνληαη από ηνπο ζπγγξαθείο.  

14. Τν αξρείν κε ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ πεξηνδηθνύ «Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά», θπιάζζεηαη ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζην γξαθείν ηνπ ΠΑΣΥΝΜ, κε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα κέιε ηνπ  

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γηεπζπληή Σύληαμεο. 

 

Άπθπο 3: Καηαπηιζμόρ Σςνηακηικήρ Επιηποπήρ πεπιοδικού 
 

1. Η Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ, απαξηίδεηαη από 11 κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο 

θαη ησλ δύν Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπληώλ Σύληαμεο. Μεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο πεξηιακβάλνληαη 

ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ (2) δύν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο 

Σύληαμεο. 

2. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζε ζπλεδξίαζε εληόο πέληε κελώλ 

από ηελ εκεξνκελία εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  
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3. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηαηεξεί ηελ εμνπζία λα δηνξίδεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 

απόιπηε θξίζε ηνπ θαη ε απόθαζε δηνξηζκνύ δελ επηδέρεηαη νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο ή 

έλζηαζεο ή αθύξσζεο. 

4. Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο δηαξθεί ηέζζεξα (4) ρξόληα θαη ιήγεη κε ηελ ζεηεία ηνπ εθάζηνηε Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ (εμαηξείηαη ε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο).  

5.  Ο έλαο εθ ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπληώλ Σύληαμεο θαη (4) ηέζζεξα από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζα 

έρνπλ ζεηεία (2) δύν ρξόληα. Σηα επόκελα (2) δύν ρξόληα ζα γίλεη λένο δηνξηζκόο γηα ηηο (5) πέληε 

πξναλαθεξζέληεο ζέζεηο θαη γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα. 

6. Δληόο ελόο κελόο από ηελ ζύζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνθεξύζζεηαη ε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή 

Σύληαμεο γηα ζεηεία δύν ρξόλσλ. Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ησλ (2) δύν πξώησλ ρξόλσλ  ε ζέζε 

επαλαπξνθεξύζζεηαη κε δηάξθεηα ηζρύνο (2) δύν αθόκε ρξόληα θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.      

7. Γηα ηελ πξώηε ζεηεία κεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξόλησλ θαλόλσλ ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή 

Σύληαμεο,  γίλεηαη εληόο ελόο κελόο θαη ν δηνξηζκόο έρεη ηζρύεη γηα δύν ρξόληα. Ο επόκελνο δηνξηζκόο 

ζα γίλεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ   

8. Γηα ηελ πξώηε ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο θαηόπηλ  έγθξηζεο ησλ παξόλησλ θαλόλσλ θαη εληόο ελόο κελόο, 

ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνξίδεη ηνπο δύν Αλαπιεξσηέο  Γηεπζπληέο Σύληαμεο εθ ησλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ζεηεία, ν 1
νο

  κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  θαη 

ν 2
νο

 γηα (2) δύν ρξόληα. Μεηά ηα (2) δύν ρξόληα ζα γίλεη δηνξηζκόο γηα ηελ ελ ιόγσ ζέζε, γηα ηελ 

επόκελε ηεηξαεηία θαη πάιη εθ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

9. Γηα ηελ πξώηε ζεηεία κεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξόλησλ θαλόλσλ, ηα ππόινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζα 

επηιεγνύλ εληόο δύν κελώλ από ηνλ θαζνξηζκό ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο θαη ησλ δύν Αλαπιεξσηώλ 

Γηεπζπληώλ Σύληαμεο. Από ηα κέιε απηά, ηα (4) ηέζζεξα ζα έρνπλ ζεηεία κόλν γηα (2) δύν ρξόληα θαη 

ηα ππόινηπα κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Σηα (2) δύν ρξόληα ζα γίλεη λένο 

δηνξηζκόο ζηηο ηέζζεξηο απηέο ζέζεηο γηα ηελ επόκελε ηεηξαεηία.  

10. Σε πεξίπησζε θελσζείζεο ζέζεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην κεξηκλά εληόο ελόο κελόο γηα ηελ πιήξσζή ηεο.  

11. Η εθάζηνηε Δπηηξνπή επηιέγεη εθ ησλ ηδίσλ απηήο κειώλ, Γξακκαηέα. 

12. Ο Γηεπζπληήο Σύληαμεο, νη Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο Σύληαμεο θαη ν Γξακκαηέαο,  αλαθέξεηαη σο ε 

Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο. 

13. Απαξηία ηεο Δπηηξνπήο λνείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ 6 κειώλ ηεο. 

14. Κξηηήξηα  επηινγήο Γηεπζπληή Σύληαμεο  (ν Γηεπζπληήο Σύληαμεο πξέπεη λα πιεξνί ηα πην θάησ 

θξηηήξηα): 

                    Α) Απαραίτητα προσόντα 

i. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζηε Ννζειεπηηθή θαη/ή Μαηεπηηθή επηζηήκε ή Υπνςήθηνο 

Γηδάθηνξαο ζηε Ννζειεπηηθή/ Μαηεπηηθή επηζηήκε ή θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο  Ννζειεπηηθήο θαη/ ή  Μαηεπηηθήο επηζηήκεο.  

ii. Να έρεη δεκνζηεπκέλν έξγν ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

iii. Να είλαη κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ, ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

Β) Επιπρόσθετα προσόντα, τα οποία θα αποτελούν πλεονέκτημα 

i. Να έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα ζην πεξηνδηθό ΚΝΦ .  
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ii. Να έρεη εκπεηξία σο κέινο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

iii. Να έρεη εκπεηξία θξίζεο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

15. Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθή απόθιηζε από ηνπο όξνπο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

Γηεπζπληή Σύληαμεο, ζα δίλεη ην δηθαίσκα ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα, όπσο 

ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

16. Σε πεξίπησζε θέλσζεο ηεο ζέζεσο ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα 

νξίζεη λέν Γηεπζπληή Σύληαμεο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 

17. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, δύλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα παύζεη νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν  ηνπο 

Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο Σύληαμεο. 

18. Σε πεξίπησζε παύζεο, ή παξαίηεζεο  Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σύληαμεο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

νξίδεη λέν Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σύληαμεο εθ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 

ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ παπζέληνο ή παξαηηεζέληνο Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σύληαμεο. 

19.  Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο επηιέγνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ή θαη 

ππόδεημε ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο.  

20. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, δύλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα παύζεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, όηαλ δελ 

εθπιεξώλνπλ κε επηηπρία ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

21. Σε πεξίπησζε παύζεο, ή παξαίηεζεο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην νξίδεη λέα κέιε, 

γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ησλ παπζέλησλ ή παξαηηεζέλησλ κειώλ. 

 

Άπθπο 4: Απμοδιόηηηερ Σςνηακηικήρ  Επιηποπήρ πεπιοδικού «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Χπονικά» 
 

1. Η ζύληαμε θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο έθδνζεο αλαηίζεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε Σπληαθηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ εηνηκαζία θαη έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ. 

2. Η Δπηηξνπή θαζνξίδεη γεληθό πξόγξακκα ηεο ύιεο ηνπ Πεξηνδηθνύ ζε εηήζηα βάζε, ην νπνίν ν 

Γηεπζπληήο Σύληαμεο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηεπρώλ.  

3. Η Δπηηξνπή έρεη σο ζηόρν ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηνδηθνύ ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν .  

4. Η Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα πξνζέιθπζε άξζξσλ πςειήο πνηόηεηαο πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ην επίπεδν 

ηεο  εκπαίδεσζης, ηην προαγωγή και ηο κύρος ηης Νοζηλεσηικής και Μαιεσηικής επιζηήμης. 

5. Η Δπηηξνπή έρεη ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςε θάζε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο πνπ 

ππνβάιιεηαη γηα δεκνζίεπζε. 

6. Ννείηαη όηη νη Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο Σύληαμεο, δύλαηαη λα εηζεγεζνύλ ηελ δεκνζίεπζε 

νπνηαζδήπνηε αληαπόθξηζεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηηξνπώλ ή ησλ ηνκέσλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ, ζην πεξηνδηθό. 

7. Η Δπηηξνπή εθδίδεη πξνο ηνπο ζπγγξαθείο  πηζηνπνηεηηθό δεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη εξγαζηώλ.  

8. Η Δπηηξνπή  δηαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία ησλ θξηηώλ. 

9. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ ππνβαιιόκελσλ άξζξσλ θαη εξγαζηώλ πξνο δεκνζίεπζε, 

νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή θαη δεκνζηεύνληαη ζην πεξηνδηθό θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΣΥΝΜ.   

10.  Η Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε  ηξηκεληαίεο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο θαη ζε έθηαθηεο, όπνηε 

θξηζεί αλαγθαίν,  από ην Γηεπζπληή Σύληαμεο, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη.  
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11. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Δπί ηζνςεθίαο, 

ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο. 

 Άπθπο 5: Καθήκονηα Μελών Επιηποπήρ   

 
1. Ο Γηεπζπληήο Σύληαμεο: 

i. Σπγθαιεί θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.  

ii. Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα κέιε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο   

iii. Σπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ κε ηνλ γξακκαηέα ηεο 

Δπηηξνπήο. 

iv.  Σπληνλίδεη ην έξγν ηεο  Δπηηξνπήο.  

v. Σπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία θξίζεσο ησλ ππνβαιινκέλσλ γηα δεκνζίεπζε εξγαζηώλ.  

vi. Σπλππνγξάθεη κε ηνλ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πεξηνδηθνύ κε ηνπο 

ζπγγξαθείο θαη ηνπο θξηηέο θαη επηθνηλσλεί, γεληθά, κε απηνύο γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε.  

vii. Τεξεί ελήκεξε ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ πνξεία ηνπ Πεξηνδηθνύ.  

viii. Τεξεί ελήκεξν ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, γηα ηε πνξεία θαη ην αξρείν ζπλδξνκεηώλ ηνπ 

Πεξηνδηθνύ όπνηε ηνπ δεηεζεί.  

ix. Έρεη ηελ απόιπηε επζύλε ηεο εθδνηηθήο παξαγσγήο ηνπ Πεξηνδηθνύ θαη γη’ απηό, ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηνλ εθδνηηθό νίθν, ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ ηεπρώλ.  

x.  Έρεη ηελ επζύλε έιεγρνπ ηνπ ζπλνδεπηηθνύ δειηίνπ ππνβνιήο εξγαζίαο. 

xi. Με ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο πνπ εθθξεκεί. 

2. Ο έλαο εθ ησλ δύν Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπληώλ Σύληαμεο, αληηθαζηζηά ηνλ Γηεπζπληή Σύληαμεο θαη αζθεί 

ηα θαζήθνληα ηνπ όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ή όηαλ ε ζέζε 

ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο θελσζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Η ηεξάξρεζε θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην κε ην δηνξηζκό ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπληώλ Σύληαμεο ή ην δηνξηζκό λένπ Αλαπιεξσηή 

Γηεπζπληή Σύληαμεο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 7.      

3. Ο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γηεπζπληή 

Σύληαμεο, ηεξεί θαη ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, επηκειείηαη, δηεμάγεη θαη 

ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί θαη θπιάζζεη ην Αξρείν ηεο Δπηηξνπήο. 

4. Σε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο παξαρσξνύληαη νδνηπνξηθά ηέιε αλαιόγσο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπ. Τν 

ύςνο ηνπ επηδόκαηνο νδνηπνξηθώλ είλαη απηό πνπ θαζνξίδεηαη θαη εγθξίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ.  

5. Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο εθδίδεη ηα Πξαθηηθά ζε επίζεκν επηζηνιόραξην ηνπ Σπλδέζκνπ, ηα 

ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γηεπζπληή Σύληαμεο θαη ηα θαηαρσξεί ζην αξρείν ηνπ Σπλδέζκνπ. 

6. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο, ππνρξενύηαη κεηά ηελ παύζε, αληηθαηάζηαζε, παξαίηεζεο ηνπ, λα παξαδώζεη 

νπνηνδήπνηε πιηθό δεκνζηεπκέλν ή κε, ή/θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ή/θαη δεδνκέλα ηνπ πεξηνδηθνύ ηα 

νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληόο κηαο εβδνκάδαο. 
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 Άπθπο 6: Επιλογή και Απμοδιόηηηερ Κπιηών και Κπίζη Επγαζιών 

1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εθινγή ηνπ, επηιέγεη ηνπο αλεμάξηεηνπο  Κξηηέο, 

βάζεη πξόηαζεο ηνπ Γηεπζπληή Σύληαμεο θαη ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Οη εξγαζίεο, θξίλνληαη από (2) δύν Κξηηέο. 

3. Οη Κξηηέο, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ εληόο κελόο από ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ, πιήξσο 

ηεθκεξησκέλε θξίζε. 

4. Η θξίζε-έθζεζε ησλ θξηηώλ, θνηλνπνηείηαη από ηνλ Γηεπζπληή Σύληαμεο ζηνπο ζπγγξαθείο. 

5. Η επαξθώο ηεθκεξησκέλε θξίζε ησλ δύν Κξηηώλ, είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςε ησλ 

εξγαζηώλ. 

6. Αλ ε ηεθκεξησκέλε θξίζε ησλ δύν αλεμάξηεησλ θξηηώλ δελ είλαη ζύκθσλε, ηόηε νξίδεηαη θαη ηξίηνο 

θξηηήο. Τελ ηειηθή απόθαζε γηα δεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο, ζα ιάβεη ε Δπηηξνπή. 

7. Η θαζπζηέξεζε από ηνπο Κξηηέο, πέξαλ ηνπ ελόο κελόο ζηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο-θξίζεο ηνπο, 

ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ζηελ αθύξσζε ηεο θξίζεο θαη ηεο άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ Κξηηώλ. 

8. Η αλεπαξθήο ηεθκεξησκέλε θξίζε, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Δπηηξνπή, λα ζεσξήζεη άθπξε ηελ εγθξηηηθή 

ή απνξξηπηηθή θξίζε νπνηνπδήπνηε Κξηηή. 

9. Οη εξγαζίεο πνπ ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό, πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο θαη δεκνζηεύνληαη ζε θάζε ηεύρνο. 

10. Υπνβαιιόκελεο εξγαζίεο πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ πεξηνδηθνύ, δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ 

Δπηηξνπή λα ηηο απνξξίςεη άκεζα. 

11. Η θαζπζηέξεζε από ηνπο ζπγγξαθείο πέξαλ ησλ (2) δύν κελώλ ζηελ επαλππνβνιή δηνξζσκέλσλ 

εξγαζηώλ, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο δεκνζίεπζεο θαη εθ λένπ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο γηα θξίζε. 

12. Τεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο από ηνπο ζπγγξαθείο γηα ηελ θξίζε ησλ εξγαζηώλ, εμεηάδνληαη από ηελ 

Σπληαθηηθή Δπηηξνπή θαη ελεκεξώλεηαη ην ΓΣ ΠΑΣΥΝΜ. 

 

Άπθπο 7: Παπαλείτειρ ή Επικαλύτειρ ππονοιών και λοιπών διαηάξευν ηυν παπόνηυν εζυηεπικών 

κανόνυν 
  

1. Οη παξόληεο εζσηεξηθνί θαλόλεο εθδίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ησλ εθ ηνπ 

Νόκνπ εμνπζηώλ ηνπ θαη δηέπνληαη από ηνπο Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκνπο ηνπ 

1988 θαη 1991(214/1988), κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ζε πεξίπησζε 

θελώλ ή επηθαιύςεσλ ππεξηζρύνπλ νη πξόλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο. 

 

2. Σε πεξίπησζε θελώλ ή παξαιείςεσλ ή επηθαιύςεσλ ησλ παξόλησλ θαλόλσλ απηά πιεξνύληαη, 

απνθαζίδνληαη θαη εθηεινύληαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζρεηηθήο 

ξεηήο εμνπζηνδόηεζεο από ην απηό πξνο ηελ Δπηηξνπή ε νπνία ζα πινπνηήζεη ή πιεξώζεη ηα 

θελά ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην Σπκβνύιην ζα απνθαζίζεη λα πιεξσζνύλ ηα θελά ή 

νη επηθαιύςεηο. 
 

Άπθπο 8: Έγκπιζη, καηάπγηζη, αναθεώπηζη και ηποποποίηζη παπόνηυν εζυηεπικών κανόνυν  
 

Οη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί θαλόλεο εγθξίλνληαη από ην εθάζηνηε Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηά ηνλ πξώην 

κήλα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα θαηόπηλ αληαιιαγήο ηεθκεξησκέλσλ, λνκόηππσλ 
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Αριζηείδης Χωραηηάς 

Γραμμαηέας 

εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ή/θαη γξαπηώλ απόςεσλ, από κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.  

 

Τν εθάζηνηε Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο ή 

αλαζεώξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ πην πάλσ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ, όπνηε ηνύην θξηζεί αλαγθαίν.   
 

                    Παπαπηήμαηα   
                        

i. Γήισζε Γέζκεπζεο Δκπηζηεπηηθόηεηαο 

ii. Σπλνδεπηηθό Γειηίν Υπνβνιήο Δξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Παγκύππιορ Σύνδεζμορ Νοζηλεςηών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ηδξύζεθε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ 1988-

2015. Δθπξνζσπεί ηνπο Ννζειεπηέο θαη ηηο Μαίεο ηεο Κύπξνπ ζε ηνπηθό όζν θαη δηεζλέο επίπεδν. Σπκκεηέρεη ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο όπσο ην Γηεζλέο 

Σπκβνπιίνπ Ννζειεπηώλ (ICN) θαη ε Γηεζλήο Σπλνκνζπνλδία Μαηώλ (ICM). Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκκεηέρεη ζηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Ννζειεπηώλ 

(EFN) θαη ζηoλ Δπξσπατθό Σύλδεζκν Μαηώλ (EMA).  

Ιωάννης Λεονηίοσ 

Πρόεδρος  
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ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ 

CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION 
 

Ταγμαηάπσος Ποςλίος , 1 
Διαμ. 101 , 1101 

Λεςκωζία , Τ. Θ. 24015 
Κύππορ 

Τηλ : + 357 22 771994 
Φαξ : +357 22 771989 

Email: cy.n.a@cytanet.com.cy 

http://www.cyna.org 

 
1, Tagmatarchou Pouliou street 

Appart. 101 , 1101 
Nicosia , P.O. Box 24015 

Cyprus 
Tel : + 357 22 771994 
Fax : + 357 22 771989 

Email: cy.n.a@cytanet.com.cy 

http://www.cyna.org 

 
«Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» 

Δήλωση Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας  
 

 

Η παξνύζα δήισζε δέζκεπζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, ζπλάπηεηαη ζήκεξα …………………… κεηαμύ 

ηνπ/ηεο θνπ/θαο …………………………………κε ΑΓΤ………………..( από ηνύδε θαη ζην εμήο σο  

«Μέξνο Α΄») θαη ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ ( θαινύκελνο σο «Μέξνο Β΄») 

 

ΚΑΙ 

 

Δπεηδή ν/ε, θνο/θα, …………………………………………………… επηιέγεθε γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

Σπληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ, ακθόηεξα ηα κέξε ζπκθσλνύλ όπσο: 

 

1. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δίδεηαη πξνο ην Μέξνο Α΄, από ην Μέξνο Β΄, ή νπνηνδήπνηε 

ιεηηνπξγό απηνύ, είλαη θαη ζα αληηκεησπίδεηαη σο εκπηζηεπηηθή. 

2. Τν Μέξνο Α΄, ππνρξενύηαη λα ρεηξίδεηαη κε εκπηζηεπηηθόηεηα θαη δελ ζα απνθαιύςεη ζε 

θαλέλα θπζηθό, λνκηθό πξόζσπν ή αξρή, είηε θαηά, είηε κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ 

Δπηηξνπή ηα αθόινπζα: 

i. Πξνθνξηθέο, είηε γξαπηέο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ επηθνηλσλίεο, κεηαμύ 

ησλ κεξώλ Α΄ θαη Β΄,  κεηαμύ ησλ ζπγγξαθέσλ, είηε κεηαμύ ηξίησλ. 

ii. Γεδνκέλα, αλαθνξέο, ζπλεληεύμεηο, έγγξαθα, αληαπνθξίζεηο, άξζξα, εξγαζίεο, 

πνξίζκαηα ή γεγνλόηα, ηα νπνία ηνπ δόζεθαλ ή πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηνπ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.  

3. Τν Μέξνο Α΄ ζπκθσλεί όηη αθόκε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ δελ ζα δεκνζηεύζεη, 

θνηλνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ή νπνπδήπνηε, ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, δεδνκέλα, αλαθνξέο, 

έγγξαθα, άξζξα, αληαπνθξίζεηο, εξγαζίεο, πνξίζκαηα ή γεγνλόηα, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε 

γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Μέξνπο Β΄. 

4. Τν Μέξνο Α΄ ππνρξενύηαη λα ιάβεη όια ηα ζσζηά κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ απνθάιπςε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηδίσο έληππε, ειεθηξνληθή, κελύκαηα 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ,  πνπ ηνπ δόζεθαλ από ην Μέξνο Β΄, ή από ηξίηνπο. 

http://www.cyna.org/
http://www.cyna.org/
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Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

  

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών  
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών 

 

Μέρος Β΄ 

 

Για ηον  

Παγκύπριο Σύνδεζμο Νοζηλεσηών  

και Μαιών 

Ιωάννης Λεονηίοσ  

Πρόεδρος ΓΣ ΠΑΣΥΝΜ 

 

 

Υπογρ:……………………….. 

 

5. Τν Μέξνο Α΄ ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, παύζεο, παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζήο 

ηνπ, λα παξαδώζεη δεδνκέλα, αλαθνξέο, έγγξαθα, άξζξα, αληαπνθξίζεηο, εξγαζίεο, πνξίζκαηα 

ή γεγνλόηα, πνπ πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, έγγξαθε ή θαη 

ειεθηξνληθή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ή θαη νπνηνδήπνηε πιηθό δεκνζηεπκέλν ή κε, 

ή/θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ή/θαη δεδνκέλα ηνπ πεξηνδηθνύ ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ζην Μέξνο 

Β΄,  εληόο κηαο εβδνκάδαο. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Α΄  

 

Όνομα……………….…………………………………. 

Γιεύθσνζη:……………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………. 

 

Υπογρ:………………………………. 
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Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

  

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών  
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών 

 

 
 

 ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΦΡΟΝΙΚΑ 
υνοδευτικό Δελτίο Τποβολήσ Εργαςίασ 

Παρακαλώ, ςυμπληρώςτε πλόρωσ όλα τα ςημεύα του δελτύου και επιςυνϊψετε το μαζύ με την εργαςύα ςασ κατϊ την 

υποβολό τησ ςτην υντακτικό Επιτροπό του περιοδικού. 

Διεύθυνςη Αλληλογραφίασ 
ΠΑΤΝΜ  

υντακτικό Επιτροπό 
Κυπριακϊ Νοςηλευτικϊ Φρονικϊ 

Σαγματϊρχου Πουλύου ,1 Διαμ. 101 ,1101 Λευκωςύα,  
Σ.Θ. 24015 Κύπροσ  

Σηλ : + 357 22 771994 
Υαξ : +357 22 771989 

Email: cy.na@cytanet.com.cy 
http://www.cyna.org 

 
Είδοσ Δημοςίευςησ 

 
Παρακαλώ, ςημειώςτε με Φ ςτο ανϊλογο τετρϊγωνο:  

Ερευνητικό εργαςύα ☐ Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη ☐ Περιςταςιακό μελϋτη ☐ 

Επύκαιρο θϋμα  ☐ Επιςτολό προσ τη ύνταξη ☐ Νομοθεςύα  ☐ 

Ανταπόκριςη  ☐ Ανακούνωςη   ☐ Ειδικό ϊρθρο  ☐ 

 
Άλλο (Παρακαλώ, δηλώςτε)  

 
 

Ατομικό Δημοςύευςη ☐    Ομαδικό Δημοςύευςη ☐ 

 
Σίτλοσ Δημοςίευςησ 

 
 
 

Τπεύθυνοσ υγγραφέασ  Αλληλογραφίασ 

Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνςη   

Σηλϋφωνο   Υαξ    Σ. Κ   Email  

 ε περύπτωςη ομαδικόσ εργαςύασ παρακαλώ καταχωρόςτε το ονοματεπώνυμο των ςυγγραφϋων, το χώρο 

εργαςύασ τουσ, τη θϋςη και τα ακαδημαώκϊ τουσ προςόντα 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Φώροσ εργαςίασ Θέςη / Σίτλοσ Ακαδημαΰκά προςόντα 

1     

2     

3     

4     

5     

mailto:cy.na@cytanet.com.cy
http://www.cyna.org/
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Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

  

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών  
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών 

 

 

Παρακαλώ, επιβεβαιώςτε την πληρότητα τησ υποβολήσ ςασ, ςημειώνοντασ με Φ όλα τα πιο κάτω ςημεία 

Σύτλοσ εργαςύασ            ☐ 

Πλόρη ςτοιχεύα ςυγγραφϋα/ςυγγραφϋων (Επαγγελματικόσ τύτλοσ, Ακαδημαώκϊ προςόντα, Φώροσ εργαςύασ)  ☐ 

Περιλόψεισ ςτην Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα (150-200 λϋξεισ εκϊςτη)     ☐ 

Γραμμϋνη ςτην Ελληνικό/Αγγλικό γλώςςα με όριο λϋξεων 2000 - 4000      ☐ 

Δομό εργαςύασ (ειςαγωγό, κυρύωσ θϋμα, επύλογοσ/ςυμπϋραςμα)      ☐ 

Βιβλιογραφικϋσ παραπομπϋσ με το ςύςτημα Harvard                                                                                                             ☐      

Ηλεκτρονικό μορφό τησ εργαςύασ                                                                                                                                                   ☐

           

 

Τπεύθυνη Δήλωςη (Παρακαλώ επιλέξτε) 

Η εργαςύα αποτελεύ πνευματικό ιδιοκτηςύα του ςυγγραφϋα / των ςυγγραφϋων και δεν ϋχει δημοςιευτεύ ςε κανϋνα 
ϊλλο περιοδικό ό ενημερωτικό δελτύο. Η αναδημοςύευςη προώποθϋτει ενυπόγραφη ςυγκατϊθεςη τησ πρωταρχικόσ 
πηγόσ.                                                                                                                                                                                                  ☐ 

 

Σο κεύμενο τησ παρούςασ εργαςύασ δεν ϋχει δημοςιευτεύ ςε ϊλλο περιοδικό αυτούςιο. Ωςτόςο, ϋχουν δημοςιευτεύ 
εύτε  αποςπϊςματα, εύτε αποτελϋςματα τησ ύδια ϋρευνασ/μελϋτησ, από την οπούα προϋρχεται και η παρούςα 
εργαςύα.                                                                                                                                                                                             ☐ 

ε περύπτωςη προηγούμενησ δημοςύευςησ, παρακαλώ δηλώςτε την πηγό  
 
 
 
Ο/Οι ςυγγραφέασ/ςυγγραφείσ ςυμφωνούν με το περιεχόμενο τησ εργαςίασ και την υποβολή τησ για 
δημοςίευςη ςτο περιοδικό του ΠΑΤΝΜ,  Κυπριακά Νοςηλευτικά Φρονικά ή/και ςτην ιςτοςελίδα του 
ΠΑΤΝΜ.   
 

 

Ημερομηνία αποςτολήσ       Τπογραφή Τπευθύνου     

 

 

ΓΙΑ ΦΡΗΗ ΑΡΦΕΙΟΤ 

Αριθμόσ Υακέλου:   Ημερομηνία Αρχειοθέτηςησ:  Κωδικόσ Αριθμόσ Δημοςίευςησ: 
 

 

 

 


