
	
 
 
 
5η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Meta-Covid Εποχή: Προτεραιότητα η παροχή ποιοτικών νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας» 

 
ΤΟΠΟΣ:  Αµφιθέατρο Γ.Ν. Κέρκυρας και διαδικτυακά µέσω zoom 
ΧΡΟΝΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkduyrrD8qEtDpNsDYO8Q7xLAXwSkietaS 
 (µε την εγγραφή σας θα λαµβάνετε mail µε το σύνδεσµο και τα στοιχεία παρακολούθησης µέσω zoom) 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Προθεσµία υποβολής εργασιών: 04/11/2022 
 

 
 
 



 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ιωάννης Τριανταφυλλούδης , Διευθυντής Ν.Υ. 
 
ΜΕΛΗ: Μ. Δηµοπούλου, Μ. Πουληµένου, Α. Ζώτου, Ν. Παγκράτης ,  Σ. Μπόϊκος, Π. Βούκια  
 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μ. Ζήκου, Μ. Νεράντζη, Α. Βρανά, Α. Καραµανώλη, Ε. Θεοφύλακτου,  Μ. Πουλιάνου, Α. Μάζης, Β. Ντούκα 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ 
	
Περιλήψεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές. 
Κάθε συµµετέχων  µπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (2) εργασίες ως κύριος συγγραφέας . 
Για την εγγραφή σας µπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ηµερίδας.  
Οι εργασίες θα εξετάζονται από την Επιστηµονική Επιτροπή προς τελική έγκριση. 
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή κατά 
τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
Η συγγραφική οµάδα που αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη για το περιεχόµενο αυτής και η υποβολή 
της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συµµετεχόντων ότι το περιεχόµενο δεν εµπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής. 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 
Με δεδοµένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συµπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, 
παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειµένου της περίληψης. 
Η δοµή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής 
εργασίας (συστηµατική ανασκόπηση) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 
 
•Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία •Αποτελέσµατα• Συµπεράσµατα • Λέξεις κλειδιά (3 έως 5) 
 
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται µε έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, 
Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα, Λέξεις- Κλειδιά. 
 
 
Επιστηµονικές Πληροφορίες 
 
 Το κείµενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόµατα 
&τους φορείς). 
Το κείµενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) µε περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. 
δεξιά-αριστερά. 
 Το κείµενο θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη γραµµατοσειρά Arial 11 pt., να είναι µορφοποιηµένο σε µονό διάστηµα και να 
έχει πλήρη στοίχιση (justified). 
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραµµένος µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση. 
Αµέσως µετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόµατα των συγγραφέων. Τα ονόµατα των συγγραφέων να είναι γραµµένα στην 
ονοµαστική, µε πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή (bold) µε κεντρική στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το όνοµα 
ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυµο π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος. 
Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόµατος σε µορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθµός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο 
φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα: 
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 1 , Ειρήνη Νικολάου2 
1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
 Η επισήµανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέρεται. 
Όλες οι εργασίες (Προφορικές &Ηλεκτρονικά Αναρτηµένες) θα πρέπει να έχουν υπογραµµισµένο (Underlined) το όνοµα 
του συγγραφέα που επιθυµεί να την παρουσιάσει π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1 , Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος 
Αναγνώστου1  



 Στο τέλος κάθε κειµένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων. 
 To  κείµενο µπορεί να περιέχει συντµήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εµφανιστεί ολογράφως και σε παρένθεση η 
σύντµηση. Στο κείµενο δε θα περιλαµβάνονται πίνακες, διαγράµµατα ή εικόνες. 
Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της µη αποδοχής µιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους. 
Η τελική ταξινόµηση σε θεµατική ενότητα των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστηµονική 
Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών. 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Νοσηλευτική Δηµόσιας Υγείας- Επιδηµιολογίας 
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
Κοινοτική Νοσηλευτική 
Μαιευτική /Γυναικολογία 
Επείγουσα Νοσηλευτική 
Νοσηλευτική Εκπαίδευση 
 
Γλώσσα 
Η επίσηµη γλώσσα της ηµερίδας είναι η Ελληνική. 
 
Μοριοδότηση 
Η ηµερίδα µοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. µε 4 Μονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το Ν. 
3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4272/2014. 
 
Δικαίωµα Συµµετοχής 
Η εγγραφή και συµµετοχή στην Ηµερίδα είναι Δωρεάν. 
Η συµµετοχή περιλαµβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης 
Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική παρουσία τηρουµένων των ισχυόντων υγειονοµικών πρωτοκόλλων και 
διαδικτυακά µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Zoom 
 
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες 
 
Ηµεροµηνία Ηµερίδας: 19 Νοεµβρίου 2022 
Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Εργασιών: 04 Νοεµβρίου 2022 
Ηµεροµηνία Β’ Ανακοίνωσης: 11 Νοεµβρίου 2022 
Δωρεάν εγγραφές 


