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Θέμα: «Αριστεία Επιστημονικής Επίδοσης - Υποβολή εργασιών για το 26ο Ετήσιο Σεμινάριο Σ.Ι.Ε.» 
 

 
Αγαπητοί φίλοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
(Ε.Ε.Π.Ν.Ε.), σας προσκαλεί να υποβάλλετε εργασίες για το 26ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», που θα πραγματοποιηθεί στο «Δώμα» του 
Νοσοκομείου μας από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2021. Οι εργασίες θα κριθούν από ειδική επιτροπή 
και αυτές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευτούν με Αριστείο 
Επιστημονικής Επίδοσης. Πέραν των βραβευθέντων εργασιών, όλες οι άλλες εργασίες που θα 
υποβληθούν, θα δημοσιευθούν στο περιοδικό “Hospital Chronicles” (www.hospitalchronicles.gr), 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια δημοσίευσης. 
 

Δεκτά γίνονται όλα τα είδη των εργασιών και θα πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική 
γλώσσα, το αργότερο, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020, σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: 
sseh.evaggelismos@gmail.com), σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού 
“Hospital Chronicles”, που επισυνάπτονται και να περιλαμβάνουν 20 έως 100 βιβλιογραφίες. 
Σημειώνεται ότι οι εργασίες δε θα πρέπει να έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση σε άλλο περιοδικό 
και να μην αποτελούν αντικείμενο διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.  
 

Ο πρώτος συγγραφέας κάθε εργασίας θα πρέπει να είναι Ειδικευόμενος, Εξειδικευόμενος ή 
Επικουρικός Ιατρός, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος Επιστήμονας Υγείας του Νοσοκομείου                       
«Ο Ευαγγελισμός» που είναι μέλος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. και ηλικίας έως 40 ετών. Ο πρώτος συγγραφέας 
είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις διορθώσεις της εργασίας. 
 

Επισημαίνεται ότι ο πρώτος συγγραφέας κάθε εργασίας θα πρέπει να αποστείλει το 
επισυναπτόμενο έγγραφο υπογεγραμμένο, σχετικά με την αποδοχή κατάθεσης της εργασίας προς 
δημοσίευση στο περιοδικό “Hospital Chronicles”, ανεξαρτήτως βράβευσης, όπως αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο. 
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