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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Επιστημονικό τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ -Π.Σ.Φ  «Φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία»
στα  πλαίσια  των  στόχων  &  σκοπών  του,  διοργανώνει  σειρά  επιστημονικών
εκδηλώσεων με γενικότερη θεματολογία:  «Όταν οι φυσικοθεραπευτές συνάντησαν
τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας».

Η  1η  επιστημονική  ημερίδα  με  αντικείμενο  την  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ», θα
πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα  την  13  η   Μαΐου  2017 στο  Δώμα  του  Γ.Ν.Α  «Ο
Ευαγγελισμός». και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σκοπός  τους  είναι  η  πληροφόρηση  των  φυσικοθεραπευτών,  των  υπολοίπων
επαγγελματιών  ψυχικής  υγείας  αλλά  και  του  ευρύ  κοινού  για  τον  ρόλο  της
φυσικοθεραπευτικής επιστήμης στην αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  της Διεθνούς
Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH), αναγνωρισμένη
σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T) από τον
Ιούνιο του 2011, μέλος της οποίας είναι και το Επιστημονικό τμήμα από το 2016 

Όσοι  ενδιαφέρεστε  να  συμμετέχετε  με  ελεύθερη  προφορική  ανακοίνωση
(διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση),θα πρέπει να αποστείλετε την
περίληψη της  εργασίας  σας  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση: :  physiopsy@psf.org.gr
μέχρι  και  την  12,00ην  της  20  ης     Απρίλιου  2017, ακολουθώντας  τα  βήματα
συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων ως συνημμένου αρχείου Microsoft Word 2003
(doc), αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας και email).

Οι  περιλήψεις  των  εργασιών  πρέπει  να  είναι  μέχρι  200  λέξεις η  καθεμιά,  σε
γραμματοσειρά  Times  New Roman μεγέθους  12 και  με  1,0  διάστιχο,  και  να μην
περιλαμβάνουν διαγράμματα ή πίνακες.
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες για να γίνονται δεκτές

Δομή περίληψης
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

[Πληκτρολογήστε εδώ] Λ. Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος , 11473 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-
8213905 / 210-8213334, Fax: 210-8213760, Website 
http  ://  psf  .  org  .  gr  /  physiopsy, email: physiopsy  @  psf  .  org  .  gr & ppta  @  otenet  .  gr  
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Ο τίτλος της εργασίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες & θα γράφεται
με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Τα  ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γράφονται κάτω από τον
τίτλο. Σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 10 συγγραφείς. Τα αρχικά του
μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται πρώτα. Να υπογραμμίζεται ο κύριος
συγγραφέας  που  θα  παρουσιάσει  την  εργασία.  Να  μην  αναγράφονται  οι
επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων.

Πρέπει να παρεμβάλλεται  μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο
προέλευσης  των  συγγραφέων.  Να  υπάρχει  μια  σειρά  κενή πριν  το  κείμενο  της
περίληψης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφέρονται
την πρώτη φορά ολογράφως.

Να μην συμπεριλαμβάνονται γραφικά στο κείμενο της περίληψης.

Μετά  την  αποστολή  της  περίληψης  της  εργασίας  σας  θα  λάβετε  επιβεβαίωση
παραλαβής οι δε μετέπειτα τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις  δε θα γίνονται
δεκτές.

για την
Συντονιστική Επιτροπή του Ε.Τ                                   Οργανωτική Επιτροπή

Η Συντονίστρια                                                           Ο Προέδρος
Έλλη Άννα Βεντούρα                                                 Σταύρος Σταθόπουλος
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