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Ημερομηνία αρχικής έγκρισης Νοέμβριο 2000 και τελευταίας αναθεώρησης και έγκρισης από ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ 24.2.2020 
 

Εσωτερικοί Κανόνες που  αναφέρονται ως «Κίνητρα ΠΑΣΥΝΜ 2020 - 2024 για Δημοσιεύσεις 
στο περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά»» 

 
Παροχή κινήτρων σε συγγραφείς επιστημονικών άρθρων για δημοσίευση στα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝM, με στόχο την παρότρυνση και ενθάρρυνση των μελών του για δημοσίευση 
επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», έχει αποφασίσει με την διοικητική του πράξη, όπως 
παραχωρήσει τα ακόλουθα κίνητρα:  
  
1. Μια ατομική δημοσίευση στο περιοδικό  
 Για κάθε μία δημοσίευση στο περιοδικό παραχωρείται στον συγγραφέα μία δωρεάν συμμετοχή (εγγραφή) στο επόμενο 

Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Συνδέσμου ή κατ’ επιλογή του δικαιούχου επιχορηγείται η εγγραφή 
του σε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα του Συνδέσμου ή των Τομέων/ Επιτροπών του, που διεξάγεται στην Κύπρο κατά 
το έτος της δημοσίευσης ή το αμέσως επόμενο (της δημοσίευσης) έτος. 

 Κατά την τελετή λήξης εκάστου Παγκυπρίου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ένας από τους πιο πάνω 
δικαιούχους δυνατόν να επιλεγεί με κλήρωση για να επιχορηγηθεί σε συνέδριο εξωτερικού της επιλογής του, με μέγιστο 
ποσό επιχορήγησης τα €600. Νοείται ότι στην εν λόγω κλήρωση συμμετέχουν επίσης μέλη του ΠΑΣΥΝΜ που είχαν 
συμμετοχή με παρουσίαση στο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα  
του Συνδέσμου και των Τομέων του. 

 Νοείται περαιτέρω ότι η κλήρωση αφορά τους δικαιούχους εκάστου τρέχοντος έτους. 
 
2. Πολλαπλές δημοσιεύσεις  
 Οι τακτικοί συνδρομητές και τακτικοί συγγραφείς επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό, τυγχάνουν προτεραιότητας σε 

περίπτωση αιτήσεως τους για επιχορήγηση σε Συνέδριο/ Σεμινάριο/ Ημερίδα του εξωτερικού. Νοείται ότι η πλήρης 
παραχώρηση των δικαιωμάτων του παρόντος εδαφίου, διέπεται από τους σχετικούς εσωτερικούς κανόνες για 
επιχορηγήσεις μελών του Συνδέσμου σε Συνέδριο/ Σεμινάριο/ Ημερίδα του εξωτερικού και παραχωρείται Μόνο για 
ατομικές δημοσιεύσεις. 

 Σε περίπτωση τεσσάρων (4) συνολικά δημοσιεύσεων σε χρονικό διάστημα 3 ετών και νοουμένου ότι ο/η δικαιούχος δεν 
έτυχε του ευεργετήματος της κλήρωσης, θα επιχορηγείται για παρακολούθηση συνεδρίου εξωτερικού της επιλογής του, με 
μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα €800. Νοείται ότι το σύνολο των τεσσάρων δημοσιεύσεων αφορούν αποκλειστικά 
δημοσιεύσεις στο περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά».    

  
3. Ομαδική εργασία  
 Σε περιπτώσεις ομαδικής εργασίας το σχετικό Πιστοποιητικό Δημοσίευσης παραχωρείται σε όλους τους συνεργάτες. Η 

δωρεάν εγγραφή σε Συνέδριο/ Ημερίδα στην Κύπρο (εδάφιο 1) παραχωρείται μόνο στον κύριο συγγραφέα. Όλοι οι 
συνεργάτες συμμετέχουν στην κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 1, ως μια ομάδα και στην περίπτωση που η 
ομάδα επιλεγεί κατά την κλήρωση, τότε μόνον έναν άτομο από την ομάδα θα επιχορηγείται. Η επιλογή του ατόμου σε όλες 
τις περιπτώσεις επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση της ομάδας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Παρουσίαση σε Συνέδριο ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα του Συνδέσμου και δημοσίευση στο περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά»  του 

ιδίου θέματος (τίτλος/ βασική δομή), θεωρείται ως μία συμμετοχή για σκοπούς διεκδίκησης των πιο πάνω. Σε περίπτωση όμως που ο τίτλος και η 
βασική δομή των δύο κειμένων (παρουσίασης/δημοσίευσης) διαφέρουν μεταξύ τους, τότε και οι δύο εργασίες μπορούν να συμμετέχουν στην 
διεκδίκηση των ανάλογων κινήτρων.  

2. Οι πιο πάνω εσωτερικοί κανόνες ισχύουν μόνο για τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ακύρωσης ή αναστολής ή αναπροσαρμογής των πιο πάνω εσωτερικών 

κανόνων.     
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