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Εζωηεπικοί Κανόνερ πος ηίθενηαι ζε ιζσύ από ηον Φεβποςάπιο ηος 2016 και αναθέπονηαι ωρ  

«Κίνηηπα ΠΑΣΥΝΜ 2016 - 2020 για Δημοζιεύζειρ ζηο πεπιοδικό «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Φπονικά»» 
 

Παποσή κινήηπων ζε ζςγγπαθείρ επιζηημονικών άπθπων για δημοζίεςζη ζηα «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Φπονικά» 
 

Το Διοικηηικό Σςμβούλιο ηος ΠΑΣΥΝM, με ζηόσο ηην παπόηπςνζη και ενθάππςνζη ηων μελών ηος για δημοζίεςζη 

επιζηημονικών άπθπων ζηο πεπιοδικό «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Φπονικά», έσει αποθαζίζει με ηην διοικηηική ηος ππάξη 

ημεπομηνίαρ 29/02/2016, όπωρ παπασωπήζει ηα ακόλοςθα κίνηηπα:  
  

1. Μια αηομική δημοζίεςζη ζηο πεπιοδικό  
 Για κάθε μία δημοζίεςζη ζηο πεπιοδικό παπασωπείηαι ζηον ζςγγπαθέα μία δωπεάν ζςμμεηοσή (εγγπαθή) ζηο επόμενο 

Παγκύππιο Σςνέδπιο Νοζηλεςηικήρ και Μαιεςηικήρ ηος Σςνδέζμος ή καη’ επιλογή ηος δικαιούσος επισοπηγείηαι η εγγπαθή 

ηος ζε άλλη εκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα ηος Σςνδέζμος ή ηων Τομέων/ Επιηποπών ηος, πος διεξάγεηαι ζηην Κύππο καηά 

ηο έηορ ηηρ δημοζίεςζηρ ή ηο αμέζωρ επόμενο (ηηρ δημοζίεςζηρ) έηορ. 

 Για κάθε δημοζίεςζη – παπασωπείηαι ζηον ζςγγπαθέα ζσεηικό Πιζηοποιηηικό Δημοζίεςζηρ, καηάλληλα ζθπαγιζμένο και 

ςπογεγπαμμένο, για κάθε νόμιμη σπήζη.  

 Καηά ηην ηελεηή λήξηρ εκάζηος Παγκσπρίοσ Σσνεδρίοσ Νοζηλεσηικής και Μαιεσηικής, έναρ από ηοςρ πιο πάνω 

δικαιούσοςρ δςναηόν να επιλεγεί με κλήπωζη για να επισοπηγηθεί ζε ζςνέδπιο εξωηεπικού ηηρ επιλογήρ ηος, με μέγιζηο 

ποζό επισοπήγηζηρ ηα €600. Νοείηαι όηι ζηην εν λόγω κλήπωζη ζςμμεηέσοςν επίζηρ μέλη ηος ΠΑΣΥΝΜ πος είσαν 

ζςμμεηοσή με παποςζίαζη ζηο Παγκύππιο Σςνέδπιο Νοζηλεςηικήρ και Μαιεςηικήρ ή άλλη εκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα  

ηος Σςνδέζμος και ηων Τομέων ηος. 

 Νοείηαι πεπαιηέπω όηι η κλήπωζη αθοπά ηοςρ δικαιούσοςρ εκάζηος ηπέσονηορ έηοςρ. 
 

2. Πολλαπλέρ δημοζιεύζειρ  
 Οι ηακηικοί ζςνδπομηηέρ και ηακηικοί ζςγγπαθείρ επιζηημονικών άπθπων ζηο πεπιοδικό, ηςγσάνοςν πποηεπαιόηηηαρ ζε 

πεπίπηωζη αιηήζεωρ ηοςρ για επισοπήγηζη ζε Σςνέδπιο/ Σεμινάπιο/ Ημεπίδα ηος εξωηεπικού. Νοείηαι όηι η πλήπηρ 

παπασώπηζη ηων δικαιωμάηων ηος παπόνηορ εδαθίος, διέπεηαι από ηοςρ ζσεηικούρ εζωηεπικούρ κανόνερ για 

επισοπηγήζειρ μελών ηος Σςνδέζμος ζε Σςνέδπιο/ Σεμινάπιο/ Ημεπίδα ηος εξωηεπικού και παπασωπείηαι Μόνο για 

αηομικέρ δημοζιεύζειρ. 

 Σε πεπίπηωζη ηεζζάπων (4) ζςνολικά δημοζιεύζεων ζε τρονικό διάζηημα 3 εηών και νοοςμένος όηι ο/η δικαιούσορ δεν 

έηςσε ηος εςεπγεηήμαηορ ηηρ κλήπωζηρ, θα επισοπηγείηαι για παπακολούθηζη ζςνεδπίος εξωηεπικού ηηρ επιλογήρ ηος, με 

μέγιζηο ποζό επισοπήγηζηρ ηα €800. Νοείηαι όηι ηο ζύνολο ηων ηεζζάπων δημοζιεύζεων αθοπούν αποκλειζηικά 

δημοζιεύζειρ ζηο πεπιοδικό «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Φπονικά».    
  

3. Ομαδική επγαζία  

 Σε πεπιπηώζειρ ομαδικήρ επγαζίαρ ηο ζσεηικό Πιζηοποιηηικό Δημοζίεςζηρ παπασωπείηαι ζε όλοςρ ηοςρ ζςνεπγάηερ. Η 

δωπεάν εγγπαθή ζε Σςνέδπιο/ Ημεπίδα ζηην Κύππο (εδάθιο 1) παπασωπείηαι μόνο ζηον κύπιο ζςγγπαθέα. Όλοι οι 

ζςνεπγάηερ ζςμμεηέσοςν ζηην κλήπωζη όπωρ αςηή πεπιγπάθεηαι ζηο εδάθιο 1, ωρ μια ομάδα και ζηην πεπίπηωζη πος η 

ομάδα επιλεγεί καηά ηην κλήπωζη, ηόηε μόνον έναν άηομο από ηην ομάδα θα επισοπηγείηαι. Η επιλογή ηος αηόμος ζε όλερ 

ηιρ πεπιπηώζειρ επαθίεηαι αποκλειζηικά ζηην κπίζη ηηρ ομάδαρ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Παποςζίαζη ζε Σςνέδπιο ή άλλη εκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα ηος Σςνδέζμος και δημοζίεςζη ζηο πεπιοδικό «Κςππιακά Νοζηλεςηικά Φπονικά»  ηος 

ιδίος θέμαηορ (ηίηλορ/ βαζική δομή), θεωπείηαι ωρ μία ζςμμεηοσή για ζκοπούρ διεκδίκηζηρ ηων πιο πάνω. Σε πεπίπηωζη όμωρ πος ο ηίηλορ και η 

βαζική δομή ηων δύο κειμένων (παποςζίαζηρ/δημοζίεςζηρ) διαθέποςν μεηαξύ ηοςρ, ηόηε και οι δύο επγαζίερ μποπούν να ζςμμεηέσοςν ζηην 

διεκδίκηζη ηων ανάλογων κινήηπων.  

2. Οι πιο πάνω εζωηεπικοί κανόνερ ιζσύοςν μόνο για ηα μέλη ηος ΠΑΣΥΝΜ. 

3. Το Διοικηηικό Σςμβούλιο ηος ΠΑΣΥΝΜ διαηηπεί ανά πάζα ζηιγμή ηο δικαίωμα ακύπωζηρ ή αναζηολήρ ή αναπποζαπμογήρ ηων πιο πάνω εζωηεπικών 

κανόνων.     

 

  

 

  

 Ιωάννης Λεονηίοσ 

Πρόεδρος 

Αριζηείδης Χωραηηάς 

Γραμμαηέας 

http://www.cyna.org/
http://www.cyna.org/

