
 

 

 

Οδθγίεσ ςυγγραφισ τριςζλιδων εργαςιϊν (short papers) ςτο Διεκνζσ υνζδριο  
ΛΕΙτουργικι ΔΙΑχείριςθ Σραυματιςμζνων Ακλθτϊν και Αςκουμζνων 

 
Οι περιλιψεισ που επιλζχκθκαν να κατατεκοφν με τθ μορφι τριςζλιδου άρκρου κα πρζπει να ζχουν μζγιςτθ 
ζκταςθ πζντε (5) ςελίδων (βλ. υπόδειγμα ςελ. 7). Στισ ςελίδεσ αυτζσ κα ςυμπεριλαμβάνονται: ςτθν πρϊτθ 
ςελίδα θ ελλθνικι περίλθψθ κακϊσ και θ διεφκυνςθ του υπεφκυνου αλλθλογραφίασ ςτισ επόμενεσ τρεισ 
ςελίδεσ το κυρίωσ κείμενο τθσ εργαςίασ κακϊσ και οι πίνακεσ, τα γραφιματα, οι εικόνεσ και οι βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ και ςτθν πζμπτθ ςελίδα θ αγγλικι περίλθψθ με τθ διεφκυνςθ του υπεφκυνου αλλθλογραφίασ ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα 

 
Η εργαςία κα πρζπει να είναι γραμμζνθ: 

 ςε 1,5 διάςτθμα, 
 με περικϊρια 2.5 cm πάνω, κάτω, ςτθν αριςτερι και δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ, 
 με γραμματοςειρά Calibri μεγζκουσ γραμμάτων 11 (εκτόσ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτο τζλοσ 

του κειμζνου που κα είναι γραμμζνεσ ςε μζγεκοσ γραμμάτων 9), 
 με πλιρθ ςτοίχιςθ – με εξαίρεςθ τον τίτλο που κα είναι κεντρικά και 
 ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ. 

 
Οι ςυγγραφείσ παρακαλοφνται να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ και αν υπάρχουν αμφιβολίεσ για τθ ςωςτι 
διατφπωςθ ςτο κείμενό τουσ, να καταφεφγουν ςε φιλολογικι επιμζλεια πριν κατακζςουν τισ εργαςίεσ τουσ για 
δθμοςίευςθ. Ιδιαίτερθ προςοχι ωσ προσ τθ γλϊςςα και τθν ζκφραςθ απαιτείται και για τθν περίλθψθ ςτα 
αγγλικά (ακολουκεί Ρρότυπο ςυγγραφισ). 
 
Στθν περίπτωςθ που οι εργαςίεσ δε κα ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ ςυγγραφισ ΔΕ ΘΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αν μία εργαςία επιςτραφεί ς’ ζναν ςυγγραφζα περιςςότερεσ από τρεισ φορζσ - 
λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ οδθγίεσ - δε κα ςυμπεριλθφκεί ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 
 
Η κατάκεςθ των εργαςιϊν πρζπει να γίνεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ διεφκυνςθ: leitourgiki@phyed.duth.gr. 
Στθ ςυνζχεια, οι εργαςίεσ ελζγχονται από ζναν ι περιςςότερουσ κριτζσ και θ αποδοχι τουσ βαςίηεται ςτθ 
ςπουδαιότθτα, τθν πρωτοτυπία, τθν αξιοπιςτία και εγκυρότθτα του υλικοφ που παρουςιάηουν. Πταν κρίνεται 
αναγκαίο, οι εργαςίεσ που εγκρίνονται, επιςτρζφονται με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτουσ ςυγγραφείσ για 
διορκϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εργαςία διορκϊνεται εντόσ των ηθτοφμενων προκεςμιϊν από το 
ςυγγραφζα και αποςτζλλεται για δεφτερθ φορά (ςτθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ) ςυνοδευόμενθ από 
επιςτολι προσ τον Εκδότθ θ οποία και ενθμερϊνει λεπτομερϊσ ςχετικά με τισ ενζργειεσ του ςυγγραφζα για 
κάκε ζνα από τα ςχόλια των κριτϊν, ξεχωριςτά. Αν δεν τθρθκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ, τα short paper δεν 
επαναξιολογοφνται. 

 
Ρροσ διευκόλυνςι ςασ, προτείνουμε να ακολουκιςετε πιςτά το πρότυπο που βρίςκεται ςτθ ςελ. 6 και να 
μελετιςετε τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν. 
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ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
ελίδεσ τίτλου – Περίλθψθσ 
Η πρϊτθ ςελίδα περιλαμβάνει τον πλιρθ τίτλο τθσ εργαςίασ (με κεφαλαία ζντονα γράμματα), το όνομα ι τα 
ονόματα των ςυγγραφζων (με μικρά ζντονα γράμματα), το όνομα ι τα ονόματα του πανεπιςτθμίου ι του 
ιδρφματοσ ςτο οποίο ανικουν οι ςυγγραφείσ (με μικρά γράμματα) και τθν Ρερίλθψθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Στο υπόλοιπο μζροσ τθσ ςελίδασ, αναγράφεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, το e-mail, το τθλζφωνο ι άλλα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ. Στισ επόμενεσ ςελίδεσ γράφεται θ τριςζλιδθ εργαςία (Ειςαγωγι, Μεκοδολογία, Αποτελζςματα, 
Συηιτθςθ, Βιβλιογραφία) και ςτθν Ρζμπτθ ςελίδα γράφεται θ περίλθψθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα αντίςτοιχα 
(βαςιςτείτε ςτο Ρρότυπο που ακολουκεί). 
 
Ο Τίτλοσ και θ Ρερίλθψθ τθσ εργαςίασ που κα κατακζςετε δε κα πρζπει να διαφζρει από αυτιν που 
κατακζςατε προσ κρίςθ ςτο “Διεκνζσ Συνζδριο ΛΕΙτουργικι ΔΙΑχείριςθ Τραυματιςμζνων Ακλθτϊν και 
Αςκουμζνων” εκτόσ και αν ςασ ηθτιςουν κάτι διαφορετικό οι κριτζσ. 
 
Ειςαγωγι 
Η ειςαγωγι και ςυνοπτικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο κεφάλαιο αυτό 
αρχίηει με κάποιεσ γενικζσ ζννοιεσ που βαςίηονται ςε κεωρίεσ και ςυνεχίηεται με πιο ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ, οι 
οποίεσ ζχουν πλζον ςχζςθ με τθν ζρευνα που παρουςιάηεται. Γίνεται ςυνοπτικι ενθμζρωςθ του αναγνϊςτθ για 
τισ ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςτο παρελκόν, παρακζτοντασ τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν οι 
προθγοφμενοι ερευνθτζσ. Ραρατίκενται επίςθσ τυχόν διαφωνίεσ μεταξφ των ερευνθτϊν ςχετικά με το κζμα. 
Συνικωσ, ςτισ αναφορζσ άλλων ερευνϊν εντοπίηονται μεταβλθτζσ θ ςχζςθ των οποίων δεν ζχει ελεγχκεί. Σε 
αυτό ακριβϊσ το ςτοιχείο ςτθρίηεται θ διατφπωςθ του προβλιματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Η 
διατφπωςθ αυτι πρζπει να είναι ςφντομθ αλλά ςαφισ ϊςτε να διευκολφνει τον κακοριςμό του ςκοποφ τθσ 
ζρευνασ, ο οποίοσ ακολουκεί τθν αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Το κεφάλαιο κα πρζπει να 
καταλιγει ςτθ διατφπωςθ του ςκοποφ τθσ ζρευνασ. 
 
Μζκοδοσ 
Η μζκοδοσ περιζχει τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο αναγνϊςτθσ για να κατανοιςει πϊσ ζγινε θ ζρευνα και 
να μπορεί να επαναλάβει τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων, εάν το επικυμεί. Ρεριλαμβάνει: α) το 
δείγμα τθσ ζρευνασ, β) τθν πειραματικι διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων γ) τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ. 
 
Αποτελζςματα 
Στα αποτελζςματα παρουςιάηονται τα ευριματα τθσ ζρευνασ με ζνα λογικό και ενδιαφζροντα τρόπο. Για κάκε 
ςτατιςτικό δείκτθ (r, t, ι F) πρζπει να αναφζρεται θ τιμι που βρζκθκε, οι βακμοί ελευκερίασ ςε παρζνκεςθ 
(df), και το μζγεκοσ τθσ ςθμαντικότθτασ (p). Τα αποτελζςματα, τα οποία είναι απόρροια τθσ ςτατιςτικισ 
επεξεργαςίασ παρουςιάηονται πιο ςυνοπτικά και παραςτατικά με: 
τουσ πίνακεσ των δεδομζνων και τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ 
τισ γραφικζσ παραςτάςεισ των ευρθμάτων 
τθν ανάλυςθ και ςυςχζτιςθ των ευρθμάτων ςφμφωνα με τισ υποκζςεισ που διερευνικθκαν. 
 
Οι πίνακεσ και τα ςχιματα παρζχουν πλθροφορίεσ που πλουτίηουν το περιεχόμενο μιασ επιςτθμονικισ 
εργαςίασ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ ςυμπλθρϊνουν το κείμενο αλλά δεν πρζπει να επαναλαμβάνονται μζςα ςε 
αυτό. Το ίδιο ιςχφει και για τα ςχιματα τθσ εργαςίασ. Η αρίκμθςθ των πινάκων ι των ςχθμάτων γίνεται 
ςφμφωνα με τθ ςειρά που εμφανίηονται μζςα ςτο κείμενο. 
 
 
 



 

 

υηιτθςθ – υμπεράςματα 
 
Στο κεφάλαιο αυτό ερμθνεφονται τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ και εξάγονται ςυμπεράςματα. Σε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ κρίνεται αναγκαίο να γίνει κάποιοσ παραλλθλιςμόσ, ςτθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ 
με τισ μελζτεσ άλλων ερευνθτϊν. Επίςθσ, πρζπει να γίνεται προςπάκεια ςφνδεςθσ των ευρθμάτων και των 
ςυμπεραςμάτων, με τθ κεωρία και τθ ςυνειςφορά τθσ μελζτθσ ςτθ φυςικι αγωγι ι ςτθν ακλθτικι επιςτιμθ.  
 
 
Βιβλιογραφία 
 
Η βιβλιογραφία πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ γραπτζσ πθγζσ (απόψεισ, αποτελζςματα, ςυμπεράςματα 
κ.λ.π.) που βοθκοφν ςτθν ολοκλιρωςθ μίασ εργαςίασ. Αυτό μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ: α) θ αναφορά να 
αποτελεί το υποκείμενο μιασ πρόταςθσ - όταν πρόκειται για ζναν μόνο ςυγγραφζα - το επϊνυμό του 
ακολουκείται από τθ χρονολογία ζκδοςθσ του άρκρου ι του βιβλίου ςε παρζνκεςθ ενϊ όταν πρόκειται για 
περιςςότερουσ από ζναν ςυγγραφείσ τα ονόματά τουσ παρατίκενται με τθ ςειρά που βρίςκονται ςτθ 
δθμοςίευςθ βάηοντασ τθ λζξθ «και» πριν από το τελευταίο όνομα, β) χρθςιμοποιείται θ άποψθ άλλων 
ερευνθτϊν και θ αναφορά μπαίνει ςε παρζνκεςθ. Ζτςι, γράφεται το επίκετό τουσ (με τθ ςειρά που 
αναφζρονται ςτθν εργαςία τουσ εάν πρόκειται για περιςςότερουσ από ζναν ςυγγραφείσ), ακολουκοφμενο από 
ζνα κόμμα και κατόπιν το ζτοσ δθμοςίευςθσ τθσ εργαςίασ. Πταν υπάρχουν περιςςότερεσ από μία αναφορζσ 
ςτο ίδιο ςθμείο, αναφζρονται τα επίκετα των ςυγγραφζων (και οι αντίςτοιχεσ χρονολογίεσ) με αλφαβθτικι 
ςειρά. 
 
Πταν γίνεται αναφορά ςε ομάδα ςυγγραφζων - περιςςότερα από δφο άτομα αλλά λιγότερα από ζξι- γράφονται 
τα επίκετα όλων των ςυγγραφζων τθν πρϊτθ φορά τθσ αναφοράσ τουσ ενϊ όλεσ τισ επόμενεσ φορζσ που 
γίνεται αναφορά ς’ αυτοφσ, γράφεται το επίκετο μόνο του πρϊτου εξ αυτϊν και ςτθ ςυνζχεια τθ λατινικι 
φράςθ et al. Στθν περίπτωςθ που θ αναφορά είναι το υποκείμενο μιασ πρόταςθσ και οι ςυγγραφείσ είναι 
περιςςότεροι από δφο και ζχουν αναφερκεί ιδθ προθγοφμενα, γράφεται το επίκετο του πρϊτου ςυγγραφζα 
και ακολουκείται από τθ φράςθ “και ςυν.” που είναι θ Ελλθνικι απόδοςθ του όρου et al. Στθν περίπτωςθ που 
θ αναφορά περιλαμβάνει ζξι ι περιςςότερουσ ςυγγραφείσ, ακόμθ και τθν πρϊτθ φορά γράφεται το επίκετο 
του πρϊτου ςτθ ςειρά ςυγγραφζα και θ φράςθ et al. Στισ αναφορζσ που γράφονται ςε παρζνκεςθ, το ςφμβολο 
“&” χρθςιμοποιείται αντί τθσ λζξθσ “και” (ι “and” για ξενόγλωςςεσ αναφορζσ). 
 
Πταν πρόκειται για εκδόςεισ οργανιςμϊν, υπθρεςιϊν, ιδρυμάτων, ινςτιτοφτων κλπ. πρζπει να γράφεται το 
όνομα του οργανιςμοφ ολόκλθρο κάκε φορά που αναφζρεται ςτο κείμενο, εκτόσ και αν είναι ιδιαίτερα 
μακροςκελζσ και υπάρχει ςε ςυμπτυγμζνθ μορφι θ οποία δε ςυγχζεται με άλλθ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
γράφεται το όνομα του οργανιςμοφ ολόκλθρο τθν πρϊτθ φορά που εμφανίηεται ςτο κείμενο (με τθν 
ςυμπτυγμζνθ του μορφι ςε παρζνκεςθ), ενϊ τισ επόμενεσ φορζσ γράφεται μόνο θ ςυμπτυγμζνθ του μορφι. 
 
Στο τμιμα τθσ Βιβλιογραφίασ, οι αναφορζσ πρζπει να παρατίκενται με αλφαβθτικι ςειρά, με το επϊνυμο του 
ςυγγραφζα ςτθν αρχι, κατόπιν το αρχικό γράμμα του ονόματόσ του, ςε παρζνκεςθ το ζτοσ ζκδοςθσ, ο τίτλοσ 
του βιβλίου (ςε πλάγια γραφι - Italics) και τζλοσ ο εκδοτικόσ οίκοσ και θ πόλθ ι ακόμα θ χϊρα ζκδοςθσ. Αν 
πρόκειται για εργαςία δθμοςιευμζνθ ςε περιοδικό, ο τίτλοσ του περιοδικοφ (ςε πλάγια γραφι- Italics) 
ακολουκεί τον τίτλο τθσ εργαςίασ, κατόπιν αναφζρεται ο τόμοσ και ο αρικμόσ του τεφχουσ και τζλοσ οι ςελίδεσ 
ςτισ οποίεσ βρίςκεται το άρκρο. 
 
 
 
 



 

 

Αν ζνασ ςυγγραφζασ ζχει περιςςότερεσ από μία αναφορζσ αυτζσ κατατάςςονται με χρονολογικι ςειρά ζτςι 
ϊςτε να προθγείται θ αρχαιότερθ, και ςε περίπτωςθ που ζχει περιςςότερεσ από μία εργαςίεσ με τθν ίδια 
χρονολογία, αυτζσ κατατάςςονται αλφαβθτικά με τον τίτλο του βιβλίου ι του άρκρου. Αν ζχει εκδόςεισ μαηί με 
άλλουσ ςυγγραφείσ, προθγοφνται οι εκδόςεισ που ζχει κάνει μόνοσ του και κατόπιν ακολουκοφν οι εκδόςεισ με 
άλλουσ (ακολουκϊντασ αλφαβθτικι ςειρά ςτα ονόματα των ςυνεργατϊν ςυγγραφζων). 
 
Αν λθφκοφν κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν εργαςία του Χ ερευνθτι, διαβάηοντασ ζνα άρκρο του Ψ ερευνθτι, 
τότε πρζπει ςτισ αναφορζσ να γραφτεί το όνομα του Χ (γιατί το όνομα του Ψ μπορεί να αποπροςανατολίςει τον 
αναγνϊςτθ), και ςτθ ςυνζχεια ότι θ πθγι αυτι βρζκθκε ςτο άρκρο του Ψ. Μετά δθλαδι τον τίτλο του άρκρου 
του Χ πρζπει να γραφτεί … Ιn και θ πλιρθσ αναφορά τθσ πθγισ Ψ. 
 
Αν λθφκοφν πλθροφορίεσ από ζνα άρκρο του Χ ςυγγραφζα που βρίςκεται ςε ζνα κεφάλαιο του βιβλίου του Ψ 
εκδότθ, τότε πρζπει ςτισ αναφορζσ να γραφτεί το όνομα του Χ με τον τίτλο του άρκρου του και ςτθ ςυνζχεια 
Ιn: αρχικό ονόματοσ και επϊνυμο του Ψ εκδότθ (ed), ο τίτλοσ του βιβλίου του Ψ εκδότθ (ςε πλάγια γραφι - 
Italics), θ χρονολογία, ο εκδοτικόσ οίκοσ, ο τόποσ ζκδοςισ του, ςελίδεσ. 
 
Εάν γίνει αναφορά μίασ εργαςίασ δθμοςιευμζνθσ ςτο διαδίκτυο, τότε μετά το όνομα του ςυγγραφζα, τθ 
χρονολογία και τον τίτλο του άρκρου, γράφεται υπογραμμιςμζνοσ ο τίτλοσ τθσ ιςτοςελίδασ. 
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Γραφιματα, Πίνακεσ, Εικόνεσ 
 
Πλα τα γραφικά, οι πίνακεσ και οι εικόνεσ κα πρζπει να εμπεριζχονται μζςα ςτο κείμενο. Οι τίτλοι των πινάκων 
κα πρζπει να βρίςκονται πάνω από τον πίνακα και να αρχίηουν από το αριςτερό περικϊριο τθσ ςελίδασ. Η λζξθ 
Ρίνακασ και ο αρικμόσ του πίνακα κα πρζπει να είναι ςε bold ενϊ ο τίτλοσ γραμμζνοσ κανονικά (π.χ. Ρίνακασ 1. 
Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ….) 
 
Αναλόγωσ, ςτα γραφιματα (Σχιματα) και ςτισ εικόνεσ θ λζξθ Σχιμα/Εικόνα κα είναι γραμμζνθ ζντονα και ο 
τίτλοσ αυτοφ κανονικά. Οι τίτλοι των ςχθμάτων και των εικόνων κα πρζπει να βρίςκονται κάτω από το εκάςτοτε 
γράφθμα/εικόνα και ςτο αριςτερό περικϊριο. Oι Ρίνακεσ, τα Σχιματα και οι Εικόνεσ κα πρζπει να είναι 
ξεκάκαρα ςτθν παρουςίαςι τουσ. 
 
 
 
 
 



 

 

Εργαςίεσ που δεν ακολουκοφν τισ παραπάνω οδθγίεσ επιςτρζφονται αμζςωσ για διόρκωςθ, χωρίσ να 
δοκοφν ςε κριτζσ, και υποβάλλονται ξανά. 
 

 
 
Οδθγίεσ για αναςκόπθςθ 
 
Η μελζτθ αναςκόπθςθσ πρζπει να καταλιγει ςε κάποιο αξιόπιςτο ςυμπζραςμα -αναφορικά με το κζμα το 
οποίο πραγματεφονται οι εργαςίεσ που παρουςιάηονται - ςτο οποίο ζχει καταλιξει ο ερευνθτισ που κάνει τθ 
μελζτθ αναςκόπθςθσ. Το ςυμπζραςμα αυτό πρζπει να είναι προϊόν διεξοδικισ μελζτθσ των αποτελεςμάτων 
των εργαςιϊν που παρουςιάηονται, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ αυτζσ 
διεξιχκθςαν. Μόνο τότε ο ερευνθτισ μπορεί να αποφανκεί αν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα υπάρχει ταυτότθτα 
απόψεων μεταξφ των ερευνθτϊν, οπότε το κζμα κεωρείται ότι ζχει εξαντλθκεί, ι αντίκετα υπάρχει 
διχογνωμία, οπότε προςφζρεται για περαιτζρω διερεφνθςθ. 
 
Στθ μελζτθ αναςκόπθςθσ, οι εργαςίεσ που κα αναλυκοφν επιλζγονται με το παρακάτω κριτιριο: ςωςτοί 
ςχεδιαςμοί που διακζτουν μεγαλφτερα δείγματα, ςωςτότερεσ τυχαίεσ δειγματολθψίεσ από τον πλθκυςμό, 
ςωςτότερεσ τυχαίεσ κατανομζσ ςε πειραματικζσ και ομάδεσ ελζγχου, διπλι τυφλι διαδικαςία και χαμθλότερα 
ποςοςτά πειραματικισ κνθςιμότθτασ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται ςε ομάδεσ, οι οποίεσ ςχθματίηονται με 
βάςθ τισ ομοιότθτεσ ι τισ διαφορζσ που παρουςιάηουν ςτα αποτελζςματα. Ακολουκεί θ ανάλυςθ τθσ κάκε 
εργαςίασ. Ανάλυςθ ςθμαίνει αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που παρζχει ο 
ςυγγραφζασ, όςον αφορά τθ μεκοδολογία που ακολουκικθκε. Τζτοιεσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνουν το 
μζγεκοσ του δείγματοσ, τον τρόπο επιλογισ του, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ατόμων του δείγματοσ, 
τθν εποχι που ζγινε θ ζρευνα, τθ χϊρα ςτθν οποία ζγινε, τθ διάρκεια παρζμβαςθσ, το είδοσ των τεςτ που 
χρθςιμοποιικθκαν, το πρωτόκολλο των τεςτ, και γενικά κάκε πλθροφορία θ οποία μπορεί να επθρεάηει τα 
αποτελζςματα. Στθ μελζτθ αναςκόπθςθσ δεν υπολογίηεται το μζγεκοσ τθσ επίδραςθσ, οφτε χρθςιμοποιείται 
κανενόσ είδουσ ςτατιςτικι ανάλυςθ. 
 
Για τον τρόπο γραφισ τθσ βιβλιογραφίασ ςτισ ιςτορικζσ εργαςίεσ ενθμερωκείτε από τθν ιςτοςελίδα 

 

Εργαςίεσ που δεν κατατίκενται ι δεν επιςτρζφονται διορκωμζνεσ μζςα ςτισ 
προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ δε κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ & δθμοςίευςθσ. 
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SYMMETRY INDEX OF GROUND REACTION FORCE DATA IN NORMAL GATE 
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Abstract 
 
It is generally accepted that normal gait shows a certain degree of symmetry. The symmetry index, defined 
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