
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ 

Όζοι ενδιαθέρονηαι να ζσμμεηέτοσν  ζηην 4
η
 Νοζηλεσηική Γιημερίδα  με 

εργαζίες, θα πρέπει να σποβάλοσν περίληυη ζύμθφνα με ηις οδηγίες  ποσ 

περιγράθονηαι αναλσηικά παρακάηφ: 

 Η δνκή ηεο πεξίιεςεο ηόζν ηεο Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο όζν θαη ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

ΔΙΑΓΧΓΗ – ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ -

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σηελ αξρή ηεο θάζε παξαγξάθνπ, λα αλαγξάθεηαη κε έληνλε γξαθή θαη κε 

θεθαιαία ν αληίζηνηρνο ηίηινο π.ρ. ΔΙΑΓΧΓΗ, ΚΟΠΟ, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

θηι. 

 Τν θείκελν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 

12pt. θαη λα έρεη πιήξε ζηνίρηζε. 

 Τν θείκελν ηεο πεξίιεςεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 250 ιέμεηο, ρσξίο λα 

ππνινγίδνληαη ν ηίηινο, ηα νλόκαηα θαη νη θνξείο. 

 Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο λα είλαη γξακκέλνο κε ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 

ζε έληνλε γξαθή. Ακέζσο κεηά ηνλ ηίηιν  αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ, λα είλαη ζηελ νλνκαζηηθή, κε πεδά γξάκκαηα θαη λα αλαθέξεηαη 

πξώηα ην επώλπκν θαη ζηε ζπλέρεηα ην όλνκα νινγξάθσο. 

 Να έρεη ππνγξακκηζηεί ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ 

εξγαζία. 

 Κάησ από ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζε παξαπνκπή, κε δείθηε-αξηζκό, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη ν εξγαζηαθόο ρώξνο 

πξνέιεπζεο. Η αξίζκεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο κε δείθηε αξηζηεξά 

ζην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ αληηζηνηρεί. 

 Μεηαμύ ηνπ ηίηινπ ηεο εξγαζίαο, ησλ νλνκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ ηίηισλ ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θελό. 

 Η πεξίιεςε λα απνζηέιιεηαη σο επηζπλαπηόκελν αξρείν Word ην νπνίν ζα θέξεη 

σο νλνκαζία ην επώλπκν ηνπ νκηιεηή. 

 Οι ζσγγραθείς μπορούν να σποβάλλοσν ηις περιλήυεις μόνο ηλεκηρονικά ζηο 

email: dydimerida@elpis.gr 

 Πεξηιήςεηο εξγαζηώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζσ fax δεν ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 Ωο ζέκα ζην email λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε :4
η 

Νοζηλεσηική Γιημερίδα -

Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

 Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο πεξίιεςεο ηεο εξγαζίαο, ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα 

απνζηείιεη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ, ειεθηξνληθά βεβαίσζε παξαιαβήο 

ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζαο απνζηαιεί βεβαίσζε ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε 

ζηα ηειέθσλα 213 2039229 

 Η Επηζηεκνληθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε απνδνρήο κηαο εξγαζίαο 

αλ δελ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ όξνπο. 

 Η ηαμηλόκεζε ησλ εξγαζηώλ ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζα θαζνξηζζεί από ηελ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή. 

 

 



ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΟΜΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ΣΙΣΛΟ: Σεκεηώλεηαη  ν πιήξεο ηίηινο ηεο εξγαζίαο κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. 

ΤΓΓΡΑΦΔΙ: Αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηελ νλνκαζηηθή, κε πεδά γξάκκαηα θαη λα αλαθέξεηαη πξώηα ην επώλπκν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην όλνκα νινγξάθσο θαη λα έρεη ππνγξακκηζηεί ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα 

πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία. 

Π.τ.  
1
Παπαδόποσλος Ιφάννης, 

2
Παπαδοπούλοσ Μαρία, 

3
Ιφαννίδης  Γεώργιος 

ΣΙΣΛΟΙ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ: Κάησ από ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζε παξαπνκπή, 

κε δείθηε-αξηζκό, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη ν 

εξγαζηαθόο ρώξνο πξνέιεπζεο. Η αξίζκεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο κε 

δείθηε αξηζηεξά ζην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ αληηζηνηρεί. 

1 
Νοζηλεσηής, Σ.Δ, MSc, PhD(C), ΣΔΠ, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

2 
 Νοζηλεύηρια, Αναιζθηζιολογικό Σμήμα, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

3
  Νοζηλεσηής, MSc, ΜΔΘ, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ: Πεξηιακβάλεη 3-6 ζεηξέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο κειέηεο ηνπ αλαθεξόκελνπ αληηθεηκέλνπ.  

 

ΚΟΠΟ: Αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθόπεζεο. 

 

ΤΛΙΚΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ: Γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ ηεο κειέηεο θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ. Αλαθέξνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο όπνπ αλέηξεμε 

ν ζπγγξαθέαο θαη πνηεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Αλαθνξά ησλ ζεκαληηθόηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο, 

ελώ γηα ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηώλ ή ησλ αλαζθνπηθώλ αλαθνξώλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Να είλαη θαηαλνεηά, ζαθή  θαη λα αλαθέξεηαη ε πξνζθνξά 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο ζηελ 

λνζειεπηηθή επηζηήκε. 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Αλαθέξεηαη ην Ολνκαηεπώλπκν, email, 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ: 

23/02/2019 

Οη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο πεξηιήςεηο κόλν 

ειεθηξνληθά ζην email: dydimerida@elpis.gr  

mailto:dydimerida@elpis.gr

