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ΜΗΝΥΜΑ ΥΠ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αλµπανίδης Παντελής

Υπεύθυνος εκδόσεων Π. Σ. Φ.

  Ο Π.Σ.Φ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την δημιουργία του Ινστιτούτου 
Επιστημονικών Θεμάτων πρότεινε για τον σκοπό αυτό - στο  σχέδιο Νόμου για τις 
Ιδιωτικές Κλινικές - το άρθρο 119, σύμφωνα με τα πρότυπα του Πανε�ηνίου 
Ιατρικού  Συ�όγου και της Ε�ηνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

    Το άρθρο ψηφίστηκε από την Βουλή των Ε�ήνων στο Ν.4600/2019.

  Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια διεθνής τάση για την καθιέρωση της 
υποχρεωτικής συνεχούς Επα�ελματικής Επιμόρφωσης όλων των Επιστημόνων 
Υγείας. Έτσι και ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να μετέχει ενεργά, καθώς λόγω της 
ταχύτατης εξέλιξης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, οι γνώσεις και οι 
δεξιότητές του εμπλουτίζονται,  ανανεώνονται και μεταβά�ονται συνεχώς.

  Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων θα λειτουργεί με βασικό σκοπό την 
μελέτη, επεξεργασία και το συντονισμό επιστημονικών θεμάτων, πρωτοκό�ων 
και διεθνών  κατευθύνσεων που αφορούν

•  στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επα�ελματικής επιμόρφωσης 

• στην πιστοποίηση των προγραμμάτων του συνόλου των εκπαιδευτικών-
επιστημονικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και 

•  στην εν γένει επιστημονική συ�ραφική δραστηριότητα - κάτι που ενδιάφερει 
και το Περιοδικό μας και την αναμενόμενη αναβάθμισή του.



ΓΕΝΙΚΑ
Τα δηµοσιευµένα άρθρα αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του 
ΠΣΦ. Δεν επιτρέπεται η αναδηµοσίευσή τους χωρίς τη γραπτή 
άδεια του Διευθυντή Σύνταξης. Τα άρθρα που θα κρίνονται δεν 
θα πρέπει να έχουν δηµοσιευθεί ή να έχουν υποβληθεί για 
δηµοσίευση σε άλλο περιοδικό κατά ένα µέρος τους ή 
ολόκληρα. Όµως µπορεί να γίνονται δεκτά προς κρίση τα 
ολοκληρωµένα αποτελέσµατα εργασιών που έχουν 
δηµοσιευθεί σαν πρόδροµες ανακοινώσεις.
Κατά την υποβολή της εργασίας, ο συγγραφέας δηλώνει αν 
πρόκειται για πρώτη δηµοσίευση, αν η εργασία έχει υποβληθεί 
για δηµοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν έχει κατά 
οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιευθεί, µερικά ή ολικά. Στην 
τελευταία περίπτωση συνυποβάλλονται αντίγραφα του υλικού 
αυτού για να εκτιµηθεί η δυνατότητα δηµοσιεύσεως του νέου 
άρθρου.
Στις υποβαλλόµενες εργασίες συνιστώνται µόνο 3 συγγραφείς 
για ανασκόπηση, 5 για ενδιαφέρουσα περίπτωση και 8 για 
κλινική µελέτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Τα άρθρα πρέπει να γράφονται ως εξής:

•   Χρήση επεξεργαστή κειµένου MS Word for Windows.

• Γραµµατοσειρά Times New Roman Greek, µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12, διάστιχο παραγράφου 1,5, σε χαρτί 
Α4, µε περιθώρια 1 ίντσας (2,5 εκ.) από κάθε πλευρά της 
σελίδας (300 περίπου λέξεις/σελίδα).

• Η αρίθµηση των σελίδων να γίνεται µε τη χρήση του 
επεξεργαστή (ε ισαγωγή- αριθµοί  σελίδας-στο 
υποσέλιδο-δεξιά).

•  Χρήση του πλήκτρου tab και όχι του space στην αρχή των 
παραγράφων ή στη διαµόρφωση των πινάκων.

•  Προσθήκη κενού διαστήµατος µετά τα σηµεία στίξης.

•  Σήµανση στο κείµενο µε τη χρήση πλάγιων (italic) και όχι 
έντονων (bold) χαρακτήρων.

•  Το αρχείο αποθηκεύεται σε δίσκο αποθήκευσης CD-ROM ή 
δισκέτα 3,5'' φορµαρισµένη σε DOS. Στην επιφάνειά του 
σηµειώνεται (ετικέτα) ο Τίτλος της εργασίας και ο πρώτος 
συγγραφέας. Η δισκέτα πρέπει να είναι συσκευασµένη µε 
τρόπο που να µην κινδυνεύει κατά τη µεταφορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Τα παρακάτω µέρη του άρθρου γράφονται ξεχωριστά:
• η σελίδα του τίτλου: α) ο τίτλος του άρθρου, µέχρι 10 λέξεις, 
β) τα ονόµατα των συγγραφέων, στην ονοµαστική, γ) η ιδιότητα 
του κάθε συγγραφέα καθώς και το επιστηµονικό κέντρο, 
ίδρυµα, κλινική ή εργαστήριο από

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

το οποίο προέρχεται η εργασία, δ) το όνοµα, η διεύθυνση και το 
τηλέφωνο ενός από τους συγγραφείς για επικοινωνία µε τη 
σύνταξη, ε) ενδεχόµενες πηγές που ενίσχυσαν οικονοµικά και 
βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της εργασίας και στ) αν 
υπάρχουν µέλη της ερευνητικής οµάδας που διαφωνούν σε 
βασικά σηµεία της εργασίας. 
• η Ελληνική περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά: Συνήθως 
συντάσσεται σε τρίτο πρόσωπο, και δεν υπερβαίνει τις 250 
λέξεις. Για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και διαγνωστικές 
τεχνικές η έκταση είναι 60 λέξεις ή λιγότερο.
Στις ερευνητικές εργασίες η περίληψη διαιρείται σε τέσσερις 
παραγράφους:

Σκοπός: Αναφέρεται σύντοµα η υπόθεση που δοκιµάζεται και 
το δίληµµα που επιλύεται.

Υλικό-Μέθοδος: Σύντοµα και µε σαφήνεια περιγράφεται, τι 
υλικό και µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν και πώς αυτές 
αναλύθηκαν.

Αποτελέσµατα: Περιλαµβάνει τα ευρήµατα της µελέτης.

Συµπεράσµατα: Περιγράφονται µε µία ή δύο προτάσεις τα 
συµπεράσµατα που απορρέουν λογικά από τα ευρήµατα της 
µελέτης.

Λέξεις κλειδιά:  Αναφέρονται 4-5 λέξεις κλειδιά, 
διατυπωµένες στα Ελληνικά. Οι λέξεις αυτές πρέπει να είναι 
καθοριστικές για την αναζήτηση των δεδοµένων που 
χρειάζονται έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός 
της έρευνας.
• η Αγγλική Περίληψη (Summary) και οι λέξεις κλειδιά (key 
words)
• το κυρίως κείµενο: Μέχρι 2500 λέξεις. Ακολουθεί τη δοµή 
της Περίληψης αλλά µε αναλυτική παράθεση. Περιλαµβάνει 
αναλυτικά 

✓ Ιστορική Αναδροµή & Σηµερινή Πραγµατικότητα 
µέσω Βιβλιογραφικής ανασκόπησης(ακολουθείται το 
Σύστηµα Harvard)

✓ Περιγραφή της Μεθοδολογίας
✓ Επεξήγηση των Τεχνικών Μέτρησης και Ανάλυσης
✓ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων
✓ Σχολιασµός των Αποτελεσµάτων & Συζήτηση
✓ Συµπεράσµατα

• οι τυχόν ευχαριστίες
• ο βιβλιογραφικός κατάλογος (βιβλιογραφία)
• οι πίνακες, τα γραφήµατα, οι φωτογραφίες µαζί µε τους 
υποτίτλους
Πίνακες - Γραφήµατα: Γράφονται µε διπλό διάστηµα σε 
ξεχωριστή σελίδα. Αριθµούνται ανάλογα µε τη σειρά 
εµφάνισης τους στο κείµενο, µε αραβικούς αριθµούς (Πίνακας 
1) και σηµειώνεται σύντοµος τίτλος για τον καθένα.
Εικόνες: Όλες οι εικόνες πρέπει να αναφέρονται στο κείµενο 
και να αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς και σηµειώνεται 
σύντοµος τίτλος για την καθεµία.
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Η αποτελεσµατικότητα της Κινητοποίησης Με Κίνηση (MWM) σε περιορισµό του 
εύρους κίνησης της ραχιαίας κάµψης της ποδοκνηµικής. 
Ανασκόπηση της αρθρογραφίας. 

Λέξεις Κλειδιά: Κινητοποίηση Με Κίνηση (MWM), Ποδοκνηµική (ankle), Εύρος Κίνησης (ROM), Ραχιαία Κάµψη (dorsiflexion), 
Θεραπεία δια των Χειρών (manual therapy) 

1 Κέντρο Φυσικοθεραπείας Σαµαράς Παναγιώτης, Κερατσίνι, Αττική, Ελλάδα 
2 Hellenic Orthopaedic Manipulative Therapy Diploma (HOMTD), Αθήνα, Ελλάδα 
3 Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Ντόχα, Κατάρ  

Διεύθυνση επικοινωνίας: Σαµαράς Παναγιώτης 
Παπανικολή 24, Κερατσίνι, Αττική, Ελλάδα 18756 
Τηλ.: 210 4082575 Κιν: 6932 075872 

Συγγραφείς: 
Σαµαράς Παναγιώτης, Φυσικοθεραπευτής, OMT12 

Κορακάκης Βασίλειος Φυσικοθεραπευτής, PhDc23 
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 ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΧΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ PT © 2019 ΑΧΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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Φυτιλή Δήµητρα, Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Καλλίστρατος Ηλίας, Ιακωβίδης Πάρης, Μαστρογιάννης 
Κωνσταντίνος, Ντίνου Στεφανία Ραφαηλία 
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 

Συγγραφέας : Φυτιλή Δήµητρα, Κορυτσάς 23, Καλαµαριά-Θεσσαλονίκη, 51133,  Τηλ. 2310446478, 6979335280 Email : dfitili@hotmail.com 

 Υποστήριξη Νέων Φυσικοθεραπευτών στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, 
ο Ρόλος του Μέντορα 
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Fitili Dimitra, Hristara-Papadopoulou Alexandra, Kallistratos Ilias, Iakovidis Paris, Mastrogiannis Konstantinos, 
Ntinou Stefania Rafailia 
International University of Greece 

Supporting Physiotherapy graduates in Pediatric Physiotherapy, 
Mentor Role 



37



38



39



40



41



42



43



44




