
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Τίτλος της υποβληθείσας εργασίας. Να είναι σύντομος 

και περιεκτικός περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία της έρευνας (μέγεθος γραμματοσειράς 14, 

bold).  

 

ΠΧ. Επιδημιολογική ανάλυση κακώσεων στο ερασιτεχνικό 

ποδόσφαιρο 

 

2. ΟΝΟΜΑ:Παπαδοπούλου, Χ. 

3. ΑΕΜ……. 

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς 12 Αrial  

1.Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή οι συγγραφείς θα πρέπει να παρουσιάσουν τη 

σημαντικότητα του θέματος που διαπραγματεύεται το άρθρο, αποδεικνύοντας 

μέσα από επισταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεωριών και των 

σχετικών προηγούμενων ερευνών, το ερευνητικό κενό το οποίο 

διαπραγματεύεται η έρευνα. Στο τέλος της εισαγωγής παρουσιάζεται ο 

σκοπός της έρευνας.     



2. Μέθοδος 

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων με μεγάλη 

λεπτομέρεια έτσι ώστε να είναι εφικτή η επανάληψη της έρευνας. Πρέπει 

να δίνονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο 

έγινε η συλλογή των δεδομένων (πχ. χώρος, τρόπος προσέγγισης των 

συμμετεχόντων). 

 

3. Αποτελέσματα  

Στα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα (περιγραφική στατιστική, επαγωγική 

στατιστική). Προσπαθήστε να παρουσιάσετε αναλύσεις που απαντούν μόνο 

στο σκοπό της έρευνας  και τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν.  Ο 

τρόπος γραφής των αποτελεσμάτων, των πινάκων και των γραφημάτων θα 

πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του APA 6.   Να αποφεύγεται ο περιττός 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

 

4.Συζήτηση 

Στη συζήτηση συνδέονται τα ευρήματα των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας με προγενέστερες ερευνητικές εργασίες. Παρουσιάζεται περιληπτικά 

ο σκοπός και τα κύρια στατιστικά ευρήματα χωρίς την αναφορά δεικτών. Στη 

συνέχεια συνδέονται τα αποτελέσματα με προγενέστερες βιβλιογραφικές 

αναφορές είτε προς την ίδια κατεύθυνση είτε αντίθετη και ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην αρχή 

της συζήτησης και τα λιγότερο σημαντικά στη συνέχεια. Στο τέλος της 

συζήτησης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας 



και σε προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με αφορμή τα ευρήματα της 

παρούσης. 

 

Βιβλιογραφία 

Καταγράφονται μόνο οι αναφορές που βρίσκονται μέσα στο κείμενο, με 

απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Οι 

ξενόγλωσσες αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στις ελληνικές και να 

δημιουργηθεί μια ενιαία λίστα με τη χρήση για την κατάταξη των συγγραφέων 

του πρότυπου ΕΛΟΤ 743 (που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ΙSO 

843).  

 Ταξινομείστε εργασίες συγγραφέων με το ίδιο επώνυμο με βάση το μικρό 

τους όνομα.  

 Εργασίες του ίδιου συγγραφέα ταξινομούνται με βάση το έτος 

δημοσίευσης.  

 Εργασίες του ίδιου συγγραφέα και με ίδιο έτος δημοσίευσης ταξινομούνται 

με βάση τον τίτλο (δεν λαμβάνονται υπόψη οριστικά και αόριστα άρθρα). 

Δίπλα στο έτος θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το γράμμα (a, b, c) που 

χρησιμοποιήθηκε για το διαχωρισμό των αντίστοιχων παραπομπών.  

 Εργασίες ενός συγγραφέα και εργασίες με πολλούς συγγραφείς με κοινό 

τον πρώτο. Προηγείται η εργασία με ένα συγγραφέα από την εργασία 

πολλών συγγραφέων με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα. 

 Εργασία με πολλούς συγγραφείς και κοινό τον πρώτο ταξινομούνται με 

βάση το δεύτερο συγγραφέα ή αν και ο δεύτερος είναι κοινός, με βάση τον 

τρίτο, κ.ο.κ. 

 



Βιβλίο σε έντυπη μορφή με ένα συγγραφέα  

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 

Ηλεκτρονικό βιβλίο 

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Ανακτήθηκε 

ημερομηνία, έτος από URL 

 Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς 

Επίθετο, Α. & Επίθετο, Β. (Έτος). Τίτλος βιβλίου. Τόπος Έκδοσης: Εκδότης. 

Κεφάλαιο από βιβλίο με επιμέλεια 

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος Κεφαλαίου. Στο Β. Επίθετο (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου 

(σελίδες κεφαλαίου). Τόπος Έκδοσης: Εκδότης. 

 Άρθρο συνεδρίου από βιβλίο πρακτικών 

Επίθετο, Α. (Έτος).  Τίτλος εισήγησης. Στο Β. Επίθετο (Επιμ.), Τίτλος 

συνεδρίου, ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου (σελίδες άρθρου στο βιβλίο των 

πρακτικών). Τόπος Έκδοσης: Εκδότης. 

 Άρθρο περιοδικού σε έντυπη μορφή με ένα συγγραφέα 

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός τεύχους ετών 

(αριθμός τεύχους τρέχων έτους), αριθμός σελίδων. Κώδικας doi (αν υπάρχει) 

 Άρθρο περιοδικού σε έντυπη μορφή με περισσότερους συγγραφείς 

Επίθετο, Α., & Επίθετο, Β. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός 

τεύχους ετών (αριθμός τεύχους τρέχων έτους), αριθμός σελίδων. Κώδικας doi 

(αν υπάρχει) 

 Άρθρο περιοδικού που εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή 

στο διαδίκτυο 



Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός τεύχους ετών 

(αριθμός τεύχους τρέχων έτους), αριθμός σελίδων. Ανακτήθηκε ημερομηνία, 

από URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 



1. Επιδημιολογική ανάλυση κακώσεων / άθλημα 

2. Παράγοντες κινδύνου πρόκλησης κακώσεων / πχ. Συνδεσμικών 

Κακώσεων Ποδοκνημικής Άρθρωσης / άθλημα 

3. Πρόληψη κακώσεων / πχ, Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου / 

καλαθοσφαίριση / γυναικών 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

SCOPUS  

PUBMED 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΧ.  

1. Epidemiology, Injury Rate, Soccer , Professional 

2. Risk Factors, Ankle Sprain, Basketball, Female 

3. Prevention, Exercise, Training, Hamstring Injury, Soccer 

 

Λιγότερο από 10 σελίδες μαζί με την Βιβλιογραφία 

Παράδοση: 1 εβδομάδα πριν την εξέταση  

 

 

 

 

 




