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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθυντή Σύνταξης 
στο περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» 

                      
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΝΜ, απευθύνει πρόσκληση για κάλυψη της θέσης του Διευθυντή 

Σύνταξης στο επιστημονικό περιοδικό του Συνδέσμου, «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά». 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες  αφού λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται, 

όπως περιγράφονται στους Εσωτερικούς Κανόνες λειτουργίας της Συντακτικής Επιτροπής και είναι 

αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου http://www.cyna.org/ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους, αποστέλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε 

ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση cy.n.a@cytanet.com.cy με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

την 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα εξεταστούν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο  και όσοι υποψήφιοι τα πληρούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. 

Τονίζεται ότι με βάση τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή Σύνταξης, όπως φαίνονται και στην 

ιστοσελίδα του Συνδέσμου, ο/η υποψήφιος/α για τη θέση, πρέπει να είναι μέλος του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, τουλάχιστον από την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

με τακτοποιημένες τις οικονομικές του/της υποχρεώσεις,. 

Απαραίτητα να προσκομίζονται τα πιο κάτω:  

 Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική 

 Τίτλους σπουδών συναφείς με τη Νοσηλευτική ή και Μαιευτική  

 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο Νοσηλευτών 

 

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών και πρωτοβουλιών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ 

αναφορικά με τον  καταρτισμό της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού, 

«Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ το οποίο έχει και την  

ευθύνη της έκδοσης του Περιοδικού, έχει αναθεωρήσει τους Εσωτερικούς Κανόνες, που  διέπουν τη  

λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής.   
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Σκοπός  αυτής της προσπάθειας, είναι η προαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας, η ενημέρωση των 

Νοσηλευτών/Μαιών, καθώς και η ανάδειξη του επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού τους 

έργου. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, σημαντικός είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε  ως  

μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, με την ενεργοποίηση όλων μας  στη συγγραφή 

ολοκληρωμένων επιστημονικών άρθρων, σε όλο το φάσµα της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

Επιστήµης και που θα προσφέρουν την αναγκαία γνώση. 

Επίσης θα καθιερωθεί η εκπαίδευση, η διατήρηση  και η διάχυση των νέων πληροφοριών, η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων  στη χρήση των νέων προκλήσεων,  καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο τομέα της υγείας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-
2017. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές 
Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών 
(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA). 

Ιωάννης Λεοντίου 
Πρόεδρος 

Αριστείδης Χωραττάς 
Γραμματέας 

  


