
 
 

 

Τποβολή εργαςιών ςτο Διεθνέσ υνέδριο 

ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριςη Σραυματιςμένων Αθλητών και Αςκουμένων 

 

Οι περιλόψεισ που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν βϊςει 

θεματολογύασ. Οι εργαςύεσ που θα επιλεγούν, θα παρουςιαςθούν ωσ ηλεκτρονικϊ 

αναρτημϋνεσ ανακοινώςεισ (e-posters). Όλεσ οι περιλόψεισ των εργαςιών που θα 

γύνουν αποδεκτϋσ για παρουςύαςη θα δημοςιευτούν ςτα e-Πρακτικϊ του Διεθνούσ 

υνεδρύου. 

 

την περύπτωςη που κατϊ την ημερομηνύα και ώρα διεξαγωγόσ τησ θεματικόσ 

ενότητασ κατϊ την οπούα με βϊςη το πρόγραμμα παρουςιϊζεται μια εργαςύα, δεν 

παρουςιαςτεύ κανϋνασ από τουσ ςυγγραφεύσ τησ εργαςύασ, η περύληψη ΔΕΝ θα 

ςυμπεριληφθεύ ςτα e-Πρακτικϊ του υνεδρύου. 

 

Επιπλϋον υπϊρχει και η δυνατότητα δημοςύευςησ τησ εργαςύασ, η οπούα θα 

παρουςιαςτεύ ςτο υνϋδριο, ςε τριςϋλιδο ϊρθρο από το ηλεκτρονικό επιςτημονικό 

περιοδικό «Άθληςη και Κοινωνύα» του Σμόματοσ. 

 
Οδηγίεσ & τρόποσ υποβολήσ περιλήψεων 

 

Προκειμϋνου οι εργαςύεσ να αξιολογηθούν από τουσ κριτϋσ και να ςυμπεριληφθούν ςτο 

πρόγραμμα του υνεδρύου θα πρϋπει να υποβληθούν ηλεκτρονικϊ. υγκεκριμϋνα, θα 

πρϋπει να γύνει η αποςτολό των περιλόψεων ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

leitourgiki@phyed.duth.gr το αργότερο ϋωσ την Κυριακή  3 Οκτωβρίου 2019. 

Για κϊθε εργαςύα που θα γύνει αποδεκτό για παρουςύαςη, απαιτεύται η προεγγραφό 

τουλϊχιςτον του ομιλητό (αρχεύο εγγραφόσ ςυνϋδρου). 

 

mailto:leitourgiki@phyed.duth.gr


 
Μπορεύτε, ωσ πρώτοι ςυγγραφεύσ, να υποβϊλλετε μϋχρι δύο εργαςύεσ. 

Υροντύςτε τα ςτοιχεύα που θα ςυμπληρώςετε τόςο ςτη φόρμα εγγραφόσ όςο και ςτην 

υποβολό τησ περύληψησ να εύναι ακριβό και ςωςτϊ. Δώςτε ιδιαύτερη προςοχό ςτην 

ειςαγωγό των ονομϊτων των ςυγγραφϋων και των Ιδρυμϊτων τουσ, τόςο ςτα 

ελληνικϊ όςο και ςτα αγγλικϊ. Οι ςυγγραφεύσ εύναι οι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοι για την 

εργαςύα που θα αποςτεύλουν βϊςει των οδηγιών υποβολόσ περύληψησ, καθώσ και για 

την αυςτηρό τόρηςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ τησ. Υροντύςτε να πληκτρολογόςετε 

ςωςτϊ το e-mail ςασ ειδϊλλωσ δε θα υπϊρχει καμύα δυνατότητα επικοινωνύασ με την 

Οργανωτικό Επιτροπό του υνεδρύου. 

 

Η υποβολό περύληψησ εύναι απαραύτητη για την παρουςύαςη των ψηφιακών 

αναρτημϋνων ανακοινώςεων (e-poster). ε περύπτωςη που δεν τηρηθούν οι οδηγύεσ 

προσ τουσ ςυγγραφεύσ, η περύληψη θα επιςτρϋφεται ςτον αποςτολϋα/ςυγγραφϋα για 

τη διόρθωςό τησ, εφόςον δεν ϋχει εκπνεύςει η προθεςμύα υποβολόσ. την περύπτωςη, 

που η υποβληθεύςα περύληψη δεν τηρεύ τουσ κανόνεσ και δεν υπϊρχει χρονικό 

περιθώριο διόρθωςησ, θα αποκλεύεται αυτόματα. 

 

ασ ςυνιςτούμε να μην αφόςετε την υποβολό τησ εργαςύασ ςασ για την τελευταύα 

βδομϊδα, καθώσ το ηλεκτρονικό ςύςτημα μπορεύ να υπερφορτωθεύ και να μην 

μπορϋςετε τελικϊ να υποβϊλετε την περύληψό ςασ. 

 

Η Επιςτημονικό Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να εντϊξει την παρουςύαςη τησ 

περύληψησ ςε ςυνεδρύα ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του επιςτημονικού προγρϊμματοσ. 

 

Οδηγύεσ για την υποβαλλόμενη εργαςύα 

Η περύληψη θα πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνη ςε επεξεργαςτό κειμϋνου (όπωσ 

MSOfficeWord 1997-2003). 

 

Γραμματοςειρϊ, μϋγεθοσ, διαςτόματα, ςτούχιςη 



 
Να ϋχει γραμματοςειρϊ Calibri, 11 pt, μονό διϊςτημα και μονό διϊςτιχο, μηδενικό 

διϊςτημα πριν και μετϊ την παρϊγραφο, πλόρη ςτούχιςη. 

 

Κενϊ, παραγραφοπούηςη 

Οι παρϊγραφοι να μην ξεκινϊνε με εςοχό. Να μην υπϊρχουν κενϊ μεταξύ των 

παραγρϊφων: τύτλου, ςυγγραφϋων και ιδρυμϊτων/νοςοκομεύων. Να υπϊρχει μόνο μύα 

κενό γραμμό μεταξύ ιδρυμϊτων/νοςοκομεύων και του κειμϋνου τησ περύληψησ. 

 

Σύτλοσ 

Ο τύτλοσ τησ εργαςύασ θα πρϋπει να εύναι με ΕΝΣΟΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ τόςο ςτα 

ελληνικϊ όςο και ςτα αγγλικϊ και όςο το δυνατόν πιο ςύντομοσ και περιεκτικόσ αλλϊ 

αντιπροςωπευτικόσ τησ μελϋτησ που ϋχει γύνει 

 

υγγραφεύσ 

Σο επύθετο του πρώτου ςυγγραφϋα και το αρχικό του ονόματόσ του, τόςο ςτα ελληνικϊ 

όςο και ςτα αγγλικϊ. 

Σο Ίδρυμα/Διεύθυνςη του πρώτου ςυγγραφϋα, με μικρϊ γρϊμματα, τόςο ςτα ελληνικϊ 

όςο και ςτα αγγλικϊ. 

Σην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (e-mail) επικοινωνύασ του πρώτου ςυγγραφϋα (ό του 

ςυγγραφϋα με τον οπούο θα αναπτυχθεύ η επικοινωνύα). Παρακαλούμε να εύςτε 

ιδιαιτϋρωσ προςεκτικού κατϊ την ειςαγωγό τησ ηλεκτρονικόσ ςασ διεύθυνςησ, καθώσ 

αποτελεύ το μοναδικό μϋςο επικοινωνύασ τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ με τουσ 

ςυνϋδρουσ. 

Σα επύθετα του καθϋνα από τουσ υπολούπουσ ςυγγραφεύσ τησ εργαςύασ (αν υπϊρχουν) 

και το αρχικό των ονομϊτων τουσ, με ϋντονα μικρϊ γρϊμματα, τόςο ςτα ελληνικϊ όςο 

και ςτα αγγλικϊ. 

Σα ιδρύματα/διευθύνςεισ των υπολούπων ςυγγραφϋων, με μικρϊ γρϊμματα, ςτα 

ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ. 



 
Παρακαλούμε, επιδεύξτε ιδιαύτερη προςοχό κατϊ την ειςαγωγό των όλων των 

ςτοιχεύων των ςυγγραφϋων. 

Σο όνομα του παρουςιαςτό να εύναι υπογραμμιςμϋνο, αλλϊ ο εκθϋτησ να μην εύναι 

υπογραμμιςμϋνοσ. Σα ονόματα να χωρύζονται μεταξύ τουσ με κόμμα. π.χ. 

Παπαδοπούλου Μ1 , Παπαδόπουλοσ Α.2 

 

Προςοχή πρώτα γρϊφουμε τον τύτλο, τουσ ςυγγραφεύσ και τα Ιδρύματα ςτα αγγλικϊ, 

και μετϊ τον τύτλο, τουσ ςυγγραφεύσ και τα Ιδρύματα ςτα ελληνικϊ (βλϋπε το 

παρϊδειγμα πιο κϊτω). 

Η Περύληψη θα πρϋπει να: 

 ϋχει μϋγιςτη ϋκταςη 300 λϋξεισ. 

 να εύναι γραμμϋνη ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ γραμματικόσ και του ςυντακτικού. 

 

Προτεύνεται η περύληψη να περιϋχει τισ εξόσ ενότητεσ: 

Α) ε περύπτωςη πειραματικόσ ό κλινικόσ εργαςύασ: 

ΚΟΠΟ, ΤΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟ, ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

ό 

Β) ε περύπτωςη βιβλιογραφικόσ αναςκόπηςησ: 

ΕΙΑΓΩΓΗ-ΚΟΠΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κϊθε ενότητα πρϋπει να ξεκινϊει με τον ακριβό τύτλο που αναγρϊφεται παραπϊνω (με 

ϋντονα κεφαλαύα γρϊμματα χωρύσ τόνουσ), να ακολουθεύ ϊνω κϊτω τελεύα και ςτη 

ςυνϋχεια η περιγραφό τησ. Η κϊθε ενότητα δεν πρέπει να βρύςκεται ςε ξεχωριςτό 

παρϊγραφο. υντμόςεισ όρων θα χρηςιμοποιούνται αφού αναφερθεύ η επεξόγηςό τουσ 

εντόσ παρενθϋςεωσ, αμϋςωσ μετϊ την πρώτη φορϊ που αυτϋσ χρηςιμοποιούνται ςτο 

κεύμενο. Σο κεύμενο να μην υπερβαύνει τισ 300 λϋξεισ. 

 

Η Περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να έχει: 

Πύνακεσ, γραφόματα, ςυναρτόςεισ και εικόνεσ 

Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ 



 
τατιςτικούσ δεύκτεσ 

Σα ονόματα, τα ιδρύματα και τισ διευθύνςεισ επικοινωνύασ των ςυγγραφϋων εντόσ του 

κειμϋνου τησ περύληψησ. 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

THE EFFECT OF AN INTERVENTIONAL INJURY PREVENTION PROGRAM ON FMS SCORE IN ELITE 
YOUNG FOOTBALL PLAYERS  
Chortsas D., Gioftsidou A., Beneka A., Malliou P., Chortsas A., Tsatsos A.  
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S  
H EΠΙΔΡΑΗ ΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΚΗΗ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ FMS Ε 
ΤΓΙΕΙ ΝΕΑΡΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΕ ΤΨΗΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ  
Χόρτςασ Δ. , Γιοφτςίδου Α., Μπενζκα Α., Μάλλιου Π., Χόρτςασ Α., Σςάτςοσ Α.  
Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Σ.Ε.Φ.Α.Α 
chortsas@yahoo.com  
 
ΚΟΠΟ: Ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ είναι πολφ υψθλόσ ςτο ποδόςφαιρο. Επομζνωσ, θ πρόλθψθ 
τραυματιςμϊν αποτελεί ζναν πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςτο ςφγχρονο ποδόςφαιρο. Σο FMS είναι 
ζνα κινθτικό test αξιολόγθςθσ το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ μζςο πρόλθψθσ τραυματιςμϊν. ε 
παλαιότερεσ ζρευνεσ φαίνεται ότι μία βακμολογία 14 ςχετίηεται με υψθλό κίνδυνο τραυματιςμοφ. 
ΤΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟ: Σo δείγμα τθσ πειραματικισ ομάδασ αποτζλεςαν 19 ακλθτζσ (means ± SD), 
θλικίασ 17.95±1.02, με ςωματικό βάροσ 71.71±5.62, ςωματικό λίποσ 9.07±1.5 και φψοσ 1.80±0.66. 
Οι ακλθτζσ αξιολογικθκαν πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα ςε 7 κινθτικά test, Deep 
Squat, Hurdle Step, Inline Lunge, Shoulder Mobility Test, Active Straight Leg Raise, Trunk Stability 
Pushup Test και Rotary Stability Test, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο αξιολόγθςθσ τθσ εταιρίασ FMS. 
To παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 12 ςυνεχόμενων εβδομάδων και πραγματοποιικθκε 
κατά τθν διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ περιόδου. Οι αςκιςεισ που ακολοφκθςαν αποτζλεςαν αςκιςεισ 
κινθτικότθτασ, ςτακεροποίθςθσ και ζλεγχου του κορμοφ και ενδυνάμωςθσ και προπόνθςθσ 
κινθτικϊν προτφπων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Χρθςιμοποιικθκε θ ανάλυςθ διακφμανςθσ 
επαναλαμβανόμενων μετριςεων (ANOVA Repeated Measures), προκειμζνου να εξεταςτεί θ 
επίδραςθ του παρεμβατικοφ προγράμματοσ άςκθςθσ. Ωσ βακμόσ ςθμαντικότθτασ ορίςτθκε το 
p0,05.Η ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζδειξε ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ 
απόδοςθσ από τθν αρχικι ςτθν τελικι μζτρθςθ για: α) το “Deep Squat”, (F(1,18)=4,80, p0.05), β) το 
“Active Straight Leg Raise κατά τθν εκτζλεςθ με το αριςτερό (F(1,18)=8,78, p0.05), και με το δεξί 
άκρο (F(1,18)=19,10, p0.05), γ) το “Trunk Stability Pushup” (F(1,18)=7,15, p0.05), και για το ςυνολικό 
ςκορ των μετριςεων (F(1,18)=30,03, p0.01). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Φαίνεται ότι ζνα παρεμβατικό 
πρόγραμμα μζςα ςτθν αγωνιςτικι περίοδο, με αςκιςεισ κινθτικότθτασ, ενδυνάμωςθσ και 
ςτακεροποίθςθσ κορμοφ και προπόνθςθσ κινθτικϊν προτφπων, βελτιϊνει το ςκορ ςτισ παραπάνω 
κατθγορίεσ DS, ASLR & TSP. Ζνα τζτοιου είδουσ παρεμβατικό πρόγραμμα μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
πρόλθψθ τραυματιςμϊν και ειδικότερα των οπίςκιων μθριαίων, που ζχουν το μεγαλφτερο ποςοςτό 
εμφάνιςθσ ςτο ςφγχρονο ποδόςφαιρο. ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: πρόλθψθ τραυματιςμϊν, ποδόςφαιρο, FMS 

 


