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Σε α γα στή συ νερ γα σί α υ πουρ γεί α και αρ μό διοι κυ βερ νη τι κοί φο ρείς, ε πι χει ρούν να ε ξο

ντώ σουν και να ε ξα φα νί σουν τον Ελ λη νι κό Α θλη τι σμό και τη Φυ σι κή Α γω γή. Η δια δι κα σί α 

πλή ρους α φα νι σμού και κα τε δά φι σης του ελλη νι κού α θλη τι κού οι κο δο μή μα τος ξε κί νη σε α πό 

τον Ο κτώ βριο του 2009 με την ου σια στι κή κα τάρ γη ση με τά α πό 25 χρό νια των προ γραμ μά των 

«Α θλη τι σμός για Ό λους» ή «Μα ζι κού Α θλη τι σμού», αν έ τσι σας εί ναι γνω στά. Συ νε χί στη κε μεθο

δι κά καθ’ ό λη τη διάρ κεια του 2009 και το 2010 ει δι κά προς τα τέ λη του έ τους το σχέ διο μπή κε 

σε πλή ρη ε φαρ μο γή με την κα τάρ γη ση των ΤΑΔ (με τον α πα ρά δε κτο τρό πο και τις α νυ πό στα

τες δι καιο λο γί ες που αυ τή έ γι νε), την κα τάρ γη ση των σχο λι κών πρω τα θλη μά των σε δη μο τι κά 

και γυ μνά σια, την κα τάρ γη ση των διευ κο λύν σε ων που πα ρέ χο νταν στους εν ε νερ γεί α πρω τα

θλη τές δη μο σί ους υπαλ λή λους προ κει μέ νου να συ νε χί ζουν την προ πο νη τι κή και α γω νι στι κή 

τους δρα στη ριό τη τα, την ά γρια πε ρι κο πή των δια τι θέ με νων πό ρων για τον α θλητι σμό με τη 

μεί ω ση των ε πι χο ρη γή σε ων των α θλη τι κών ο μο σπον διών και την ε πι λε κτι κή κα τα νο μή τους, 

την πο λυ διά σπα ση των αρ μο διο τή των των σχε τι κών με τον α θλη τι σμό (με ό τι αυ τό ση μαίνει 

για τους γνω ρί ζο ντες ε λά χι στα α πό τη λει τουρ γί α της δη μό σιας διοί κησης), την ε γκα τά λει ψη 

και α πα ξί ω ση των α θλη τι κών υ πο δο μών, την πε ρι κο πή των κον δυ λί ων για την Ο λυ μπια κή προ

ε τοι μα σί α, την α νά θε ση της δι δα σκα λί ας του μα θή μα τος της Φυ σι κής Α γω γής στην πρω το

βάθ μια εκ παί δευ ση σε δα σκάλους σε πά ρα πολ λά σχο λεί α πράγ μα το ο ποί ο εί ναι ό χι μό νο 

α πα ρά δε κτο αλ λά και ε πι κίν δυ νο, τη δια φαι νό με νη κα τάρ γη ση μέ σα στο 2011 των Γρα φεί ων 

Φυ σικής Α γω γής και της Διεύ θυν σης Φυ σι κής Α γω γής του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας, την πα ντε λή 

α που σί α σχε δια σμού για τον α θλη τι σμό και την εκ παί δευ ση για τα ε πό με να χρό νια και πολ λές 

άλ λες ε χθρι κές προς τον Α θλη τι σμό και τη Φυ σική Α γω γή ε νέρ γειες που υ λο ποι ή θη καν  ή προ

γραμ μα τί ζο νται. 

Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα θα εκ φράσει δη μό σια 

την α ντί θε σή της με ό λα ό σα συμ βαί νουν ή πρό κει ται να συμ βούν, με πλή ρη και ε μπε ρι στα τω

μέ νη ε πι χει ρη μα το λο γί α (ό πως κά νει άλ λω στε, πάντο τε). Με το πα ρόν ση μεί ω μα θέ λου με πρω

τί στως να κα λέ σου με τις πο λι τι κές η γε σί ες ό λων των αρ μό διων ή συ ναρ μό διων υ πουρ γεί ων 

και τους λοι πούς γραμμα τείς και φα ρι σαί ους, να βά λουν ά με σα τέ λος σε αυ τό τον κα τή φο ρο 

και την κα τα στρο φή και να δια βου λευ θούν τά χι στα με τους φο ρείς του α θλη τι σμού και της 

Φυ σι κής Α γω γής της πα τρί δος μας, προ κει μέ νου να πε ρι σω θεί ό τι περι σώ ζε ται και να χα ρα χθεί 

Ο ελληνικός αθλητισμός 
και η φυσική αγωγή 
Υπό εξαφάνιση και πλήρη 
εξόντωση
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ε πι τέ λους μια σύγ χρο νη και σω στά ορ γα νω μέ νη εθνι κή α θλη τι κή πο λι τι κή. Ό σο για το οι κο νο μι κό κομ μά τι για 

το ο ποί ο κό πτε ται η πο λι τι κή η γε σί α της χώ ρας και για την ε ξα σφά λι ση της χρη μα το δό τησης του Ελ λη νι κού 

Α θλη τι σμού, θέ λου με να τους υ πεν θυ μί σου με ό τι και σε παλαιό τε ρες πραγ μα τι κά δύ σκο λες ε πο χές για τη χώ ρα 

μας και οι κο νο μι κά και κοι νω νι κά, φω τι σμέ να μυα λά και πο λι τι κοί με ό ρα μα φρό ντι σαν να δη μιουρ γή σουν δο

μές (Ο ΠΑΠ, ΠΡΟ ΠΟ) προ κει μέ νου με τα έ σο δά τους να χρη μα το δο τή σουν α πο κλει στι κά και α πρό σκο πτα την 

α νά πτυ ξη του Ελ λη νι κού Α θλη τι σμού. Οι δια χει ρι στές της μι ζέ ριας σή με ρα το μό νο που ψά χνουν εί ναι να α πο

στε ρή σουν τον α θλη τι σμό και α πό τους ε λά χι στους δια θέ σι μους πό ρους. Έ τσι ό μως δεν οι κο δο μού νται υ γιείς 

κοι νω νί ες, ό ταν η νε ο λαί α στε ρεί ται το συ νταγ ματι κά μά λι στα κα το χυ ρω μέ νο δι καί ω μα στη μόρ φω ση, στην 

Ά θλη ση και τη Φυ σική Α γω γή. Το μό νο που οι κο δο μεί ται εί ναι ο πρω τα θλη τι σμός στην παι δι κή παχυ σαρ κί α 

ό που έ χου με πά ρει ή δη το χρυ σό με τάλ λιο και στις α ντι κοι νω νι κές συ μπε ρι φο ρές. Ας ψά ξουν λοι πόν τα ευ ρη

μα τι κά μυα λά τους έ ναν τρό πο να εξα σφα λί σουν και σή με ρα την α πρό σκο πτη χρη μα το δό τη ση του Α θλη τι σμού 

και της Φυ σι κής Α γω γής και βέ βαια την σω στή, ορ γα νω μέ νη και ορ θο λο γι κή α ξιο ποί η ση της χρη μα το δό τη σης 

αυ τής, δια φο ρε τι κά δεν υ πάρ χει κα νέ νας πλέ ον λό γος να συ ντη ρεί ται το κρα τι κό μο νο πώ λιο του τζό γου. Και 

ό σοι κα τά λαβαν, κα τά λα βαν. Απ’ τους υ πό λοι πους δεν πε ρι μέ νου με.                                              

 Τα υ πό λοι πα στις δη μό σιες πλέ ον α να κοι νώ σεις και πα ρεμ βά σεις μας.
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Σε ε πίρ ρω ση των ό σων γρά φου με στο σύ ντο μο αυ τό ση μεί ω μα, πα ρα θέ του με πρόσφα τη α να κοί νω ση του ΣΕ ΓΑΣ.

«Με τά τη συ νά ντη ση α ντι προ σω πεί ας του ΣΕ ΓΑΣ με τον ΓΓΑ κ, Μπι τσα ξή, στη διάρ κεια της ο ποί ας α να κοι νώ θη κε κατ’ αρ χήν το 

ύ ψος της τα κτι κής χρη μα το δό τη σης της ΓΓΑ στον ΣΕ ΓΑΣ για το 2011, α πό τον ΣΕ ΓΑΣ α νακοι νώθη καν τα ε ξής:

Η Πο λι τεί α α πο φά σι σε να δια λύ σει τον Ελ λη νι κό Α θλη τι σμό. Αυ τό ξε κι νά ει από το Υ πουρ γεί ο Οι κο νο μι κών, που στο ό νο μα της 

οι κο νο μι κής σω τη ρί ας της Χώ ρας πε ριέ κο ψε δρα στι κά τα χρή μα τα που δια θέ τει για τον Α θλη τι σμό, αλ λά ο λο κλη ρώ νε ται α πό 

την ΓΓΑ με τον πιο α δό κι μο, ψυ χρό και ι σο πε δω τι κό τρόπο που α πο φά σι σε ό τι στις Ο μο σπον δί ες και τα Σω μα τεί α πρέ πει να 

δια θέ σει το 33% της συ νο λι κής χρη μα το δό τη σης της ΓΓΑ για το 2011.  

Την ί δια πε ρί ο δο υ πάρ χει πα ντε λής έλ λει ψη ε νός σχε δί ου για τον Α θλη τι σμό που θα ε πα να προσ διο ρί ζει τους στό χους του, θα 

προ χω ρά ει σε διαρ θρω τι κές και δο μι κές αλ λα γές και θα εκ συγ χρο νί ζει τη λει τουρ γί α του, ό πως συμ βαί νει στα πε ρισ σό τε ρα 

Υ πουρ γεί α. Ταυ τό χρο να η Χώ ρα προ χω ρά ει στην διορ γάνω ση με γά λων και υ πο βαθ μι σμέ νων διε θνών α θλη τι κών διορ γα νώ

σε ων, που απαι τούν δα πά νη δε κά δων ε κα τομ μυ ρί ων κά θε χρό νο, κλεί νουν κο λυμ βη τή ρια, Εθνι κά στά δια πα ρα χω ρού νται σε 

ι διώ τες ή ε γκα τα λεί πο νται χω ρίς συ ντή ρηση, α δρα νο ποιεί ται το Ε ΣΚΑΝ, μα ταιώ νο νται τα σχο λι κά Πρω τα θλή μα τα, έ χουν κα

ταρ γη θεί τα κί νη τρα, κα ταρ γή θη κε η χρη μα το δό τη ση για Ο λυ μπια κή προ ετοι μα σί α, τα Α θλη τι κά Σω μα τεί α στα ο ποί α ο φεί λο

νται τα κτι κές ε πι χο ρη γήσεις πέ ντε ε τών, με τα τρέ πο νται α πό φο ρείς κοι νω νι κού χα ρα κτή ρα σε γρα φειο κρα τι κές και οι κο νο μι κές 

μο νά δες και υ παλ λη λο ποιού νται  οι εν ε νερ γεία Πρω τα θλη τές υ ψη λού ε πι πέ δου της Χώ ρας.

Το Δ.Σ. του ΣΕ ΓΑΣ στην ε πό με νη προ γραμ μα τι σμέ νη συ νε δρί α σή του θα α να κοινώ σει τις α πο φά σεις του, ε νό ψει αυ τής της 

ε φιαλ τι κής για την Ελ λη νι κή αθλού με νη νε ο λαί α κα τά στα σης.».

Η μερ/νί α Δη μο σί ευ σης: 20/1/2011 3:39:24 μμ

3



ΟΙ ΚΥ ΡΙΟ ΤΕ ΡΕΣ ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΤΟ 2010.

1)  13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη, Ολυμπια-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

2)  Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Ποδοσφαίρου», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 - 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.

3) Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Μπάσκετ», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς Συνε-
δρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 - 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.

4) Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Χειροσφαίρισης», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 - 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.

5) Σεμινάριο «Ψυχοκινητικής Αγωγής», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 - 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.

6) Workshop «Mind-Body Exercise», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 - 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.

7)  Απονομές τιμητικών πλακετών στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας των 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Σερρών για όλο το 2010.   

8)  Συνεργασία στη διοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διοίκησης Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητικού 
Τουρισμού της ΕΛΛΕΔΑ στις Σέρρες, 3 – 5 / 12 / 2010.

9)  11ο Θεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 / 12 / 2010, στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟ ΣΕ ΧΕΙΣ ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ

Α) 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 - 3 Απριλίου 

2011, στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γωνία οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημήτριου)

Αθανάσιος Παπαγεωργίου (M.SC.), Πρόεδρος Γεώργιος Μπεμπέτσος (M.SC.), Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Παρισόπουλος (M.SC.), Γενικός γραμματέας Σουλτάνα Σμάγα (M.SC.), Β΄ Αντιπρόεδρος 

Αθανάσιος Φυλακτός, Ταμίας Γεώργιος Πατσάκας, Ειδικός Γραμματέας

Γεώργιος Φοροζίδης, Μέλος Ιωάννης Μεϊμαρίδης, Μέλος

Κώστας Αναγνωστάρας, Μέλος Ανδρέας Περρωστής, Μέλος

Μιχάλης Πολυτσάκης, Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος  

Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 και παράλληλα με τις εργασίες του 11ου Θεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., διεξήχθη

σαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το οποίο και 

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
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Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. κα θιέ ρω σε α πό τον Νο έμ βριο του 

2003 την α πο νο μή τι μη τι κής πλα κέ τας στον πρώ

το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κά θε 

ορ κω μο σί ας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. και λί γο αρ γό τε ρα 

και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών και Κο μο τη νής. Έ τσι, και στην 

ορ κω μο σί α του Δε κεμ βρί ου του 2010 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

– Α.Π.Θ. α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε

φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιο και 

τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α κ. Πα ρι σό που λο Γε ώρ γιο παρα

βρέ θη κε στην τε λε τή και ο Πρό ε δρος κ. Πα πα γε ωρ γί

ου Α θα νά σιος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. 

Μή τρου Κυ ρια κή την τι μητι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε 

χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους.   

Ε πί σης, στην ορ κω μο σί α του Ο κτω βρί ου του 2010 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κο μο τη νής, α ντι προ σω πεί α της Ε.Γ.Β.Ε. α πένει με στον 

πρώτο α πο φοι τή σαντα κ. Δρα γα νί δη Δη μή τριο, την τι

μη τι κή διά κρι ση.  

Ε πί σης, στην ορ κω μο σί α του Νο εμ βρί ου του 2010 του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του 

Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε

ωρ γί ου Α θα νά σιο, ο ο ποί ος απέ νει με στην πρώτη α πο

φοι τή σασα κ. Κλα ψι νού Μα ρί α, την τι μη τι κή διά κρι ση 

και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. 

Τέ λος, στην ορ κω μο σί α του Δε κεμ βρί ου του 2010 του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κο μο τη νής, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α 

του Δ.Σ. της 

Ε.Γ.Β.Ε. με 

ε πι  κε φα λής 

τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιο ο ο ποί ος α πέ νει με στην πρώ τη α πο

φοι τή σα σα κ. Βαγ γε λή Μα ρί α την τι μη τι κή διά κριση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό 

στους νέ ους πτυ χιού χους.   

Με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας των με λών του διοι κη τι κού συμ βου λί ου της 

Ε.Γ.Β.Ε. στις α νω τέ ρω ορκω μο σί ες, έ γι νε ε νη μέ ρω ση στους νέ ους συ να δέλ φους 

για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δρα στη ριό τη τές της, τους δια νε μή θη κε σχε τι κό φυλ λά διο 

και τους δό θη κε η δυ να τό τη τα να έ χουν μια πρώ τη προ σέγ γι ση με τα θέ μα τα 

που α πα σχο λούν τον κλά δο.    

Η E.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τι μη τι κές πλα κέ τες στον 
πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α πο
φοι τή σα σα της ορ κω μο σίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
– Α.Π.Θ.  του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών – Α.Π.Θ. και  
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομητηνής 

Στα φω το γρα φι κά στιγ μιό τυ πα ο πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τις τι μη τι

κές πλα κέτες στην κ. Μή τρου Κυ ρια κή, στην κ. Κλα ψι νού Μα ρί α και στην κ. 

Βαγ γε λή Μα ρί α
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Η Ένω ση Γυ μνα στών Βο ρείου Ελ λά δος
Διορ γά νω σε το 11ο Θε μα τι κό Συ νέδριο 
στη Θεσ σα λο νί κη  

Η κα θιε ρω μέ νη, πλέ ον, ε τή σια διορ γά νω ση της 

Ε.Γ.Β.Ε. διε ξή χθη το Σάβ βα το 11 και την Κυ ρια κή 12 

Δε κεμ βρί ου 2010, στη νέ α δη μο τι κή βι βλιο θή κη του 

Δή μου Θεσ σα λο νί κης. Το 11ο Θε μα τι κό Συ νέ δριο της 

Ε.Γ.Β.Ε. που έ γι νε σε συν διορ γά νω ση με το Δή μο Θεσ

σα λο νί κης πε ριε λάμ βα νε ειδι κές ει ση γή σεις, στρογ γυ λές 

τρά πε ζες και ε λεύ θε ρες α να κοι νώ σεις (προφο ρι κές και 

α ναρ τη μέ νες), ε νώ ταυ τό χρο να το Σάβ βα το 11 Δε κεμ

βρί ου διε ξή χθη σαν στον ί διο χώ ρο και οι αρ χαι ρε σί ες 

για την α νά δει ξη του νέ ου Διοι κητι κού Συμ βου λί ου και 

της Ε ξε λε γκτι κής Ε πι τρο πής της Ε.Γ.Β.Ε. για την ε πό μενη 

τριε τί α. Η συμ με το χή στο θε μα τι κό συνέ δριο για τα τα

μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν εί χαν 

Α πό 11 έ ως 12 Δε κεμ βρίου 2010
Στη νέ α δη μο τι κή βι βλιο θή κη Δή μου Θεσ σα λο νίκης

πα ρου σία ση ε πι στη μο νι κής α να κοί νω σης ή ταν δω ρε άν. 

Η διορ γά νω ση του συ νε δρί ου στέ φθη κε α πό α πό λυ τη 

ε πι τυ χί α, α φού σ’ αυ τή συμ με τεί χαν πε ρισ σό τε ροι από 

200 πτυ χιού χοι Φυ σι κής Α γω γής & Α θλη τι σμού και φοι

τη τές. Κα τα ξιω μέ νοι ε πι στή μο νες του α θλη τι κού χώ ρου 

συμ με τεί χαν στις στρογ γυ λές τρά πε ζες του συ νε δρί ου, 

ε νώ πα ρου σιά σθη καν και 65 ε πι στη μο νι κές ερ γα σί ες (α

πό τις 82 που εί χαν αρ χι κά κα τα τε θεί προς κρί ση στην 

ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συ νε δρί ου). Ό λες οι πε ρι

λή ψεις των προ φορι κών και των α ναρ τη μέ νων α να κοι

νώ σε ων δη μο σιεύ θη καν σε ει δι κό τεύ χος, που δια νε μή

θη κε στους με τέ χο ντες. Χο ρη γός του 11ου Θε μα τι κού 

Συ νε δρί ου ή ταν οι «Εκ δό σεις ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ».     
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ
Αυτό το σύγγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως 

σε φοιτητές, γυμναστές, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, αλλά και εκείνους 
που εδράζονται σε χώρους άσκησης και διατηρούν άσβεστη την επιθυμία να 
γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, καλύτερα τον εαυτό τους. Μέσα στις 
σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα συναντήσει έναν αξιόλογο αριθμό 
ασκήσεων (πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα εντός ενός αναρίθμητου 
πλήθους ασκήσεων). Σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών που διεκδικεί το 
«αλάθητο», περιλαμβάνει 27 μυϊκές ομάδες στις οποίες κατανέμονται 183 
ασκήσεις με 917 παραλλαγές που δίνουν ένα σύνολο από 1.100 ασκήσεις, 
διατηρώντας άρρηκτο δεσμό με 366 φωτογραφίες. Απώτερος στόχος αυτού 
του έργου είναι η αρμονική σύζευξη ανατομικών και γυμναστικών όρων που 
ενισχύεται από μαθηματικούς όρους. Η όλη προσπάθεια εστιάζεται στην 
ταύτιση φωτογραφιών και λεκτικών σχημάτων, αναπτύσσοντας σχέση ειδώλου 
προς αντικείμενο^ μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, αλλά αυτός ήταν ο μεγάλος 
αγώνας, δηλαδή να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορεί με ανώτατο όριο τις 
20 λέξεις ανά φωτογραφία. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια άλλη προσέγγιση 
της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αθλητικούς χώρους.

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ

Γιάννης Θεοδωράκης

ISBN: 978-960-8183-81-0, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 208, 
ΕΚΔΟΣΗ: 2010

Ôé áêñéâþò åßíáé áõôÞ ç åõöïñßá, ç ÷áñÜ, ç áðüëáõóç Þ ç ëýôñùóç ðïõ 
åéóðñÜôôåé êáíåßò áðü ôçí Üóêçóç; Ôï âéâëßï áõôü åîåôÜæåé ôéò åðéäñÜóåéò ôçò 
Üóêçóçò óôçí øõ÷éêÞ õãåßá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá, ôçí ðïéüôçôá æùÞò, ôï óôñåò, 
ôçí êáôÜèëéøç, ôçí áõôïåêôßìçóç, ôçí åéêüíá ôïõ óþìáôïò. Ôéò øõ÷ïëïãéêÝò 
åðéäñÜóåéò ôçò Üóêçóçò óå Üôïìá ìå áóèÝíåéåò. Ôéò ó÷Ýóåéò ôçò Üóêçóçò 
ìå èÝìáôá, üðùò ç êáôÜ÷ñçóç óôï áëêïüë, ôá íáñêùôéêÜ, ôï íôüðéíãê, ôï 
êÜðíéóìá êáé ç ðá÷õóáñêßá.

Óôçí ðñïóðÜèåéá áíáæÞôçóçò ôçò åóùôåñéêÞò éóïññïðßáò, ðñïôåßíïíôáé 
êáôÜëëçëåò ìïñöÝò Üóêçóçò, ìå óêïðü ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéüôçôá æùÞò, 
ìÝóá áðü óôñáôçãéêÝò áõôïåíåñãïðïßçóçò, áõôïåëÝã÷ïõ, áõôïññýèìéóçò Þ 
ôå÷íéêÝò ðáñáêßíçóçò, üðùò, åðßóçò, ðñáêôéêÝò éäÝåò êáé ðáñáäåßãìáôá. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ

νέο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ Ôï âé âëß ï á ðåõ èý íå ôáé óå ü ëïõò ôïõò êá èç ãç ôÝò êáé ôéò êá èç ãÞôñéåò öõ óé
êÞò á ãù ãÞò ðïõ åí äéá öÝ ñï íôáé íá åì âá èý íïõí óôçí Ýí íïéá ôçò ðñï óáñ ìï
ãÞò óôçí Ü óêç óç ãéá Ü ôï ìá ìå á íá ðç ñß åò êáé åß íáé ãñáì ìÝ íï ìå Ý íáí êá
èá ñÜ ðñá êôé êü ôñü ðï ðïõ óôï ÷åý åé óôï íá äéåõ êï ëý íåé ôïí ãõ ìíá óôÞ óôï 
êá èç ìå ñé íü Ýñ ãï ôïõ. Ãéá ôïí ëüãï áõ ôü, óôéò óå ëß äåò ôïõ ðå ñéÝ ÷å ôáé êáé 
á íá ëý å ôáé ôï å îá ôï ìé êåõ ìÝ íï åê ðáé äåõ ôé êü ðñü ãñáì ìá (Å.Å.Ð.), ìß á ãñá ðôÞ 
Ýê èå óç – á îéï ëü ãç óç ðïõ á íá ðôý ÷èçêå ãéá íá âï ç èÞ óåé ôïí êá èç ãç ôÞ öõ óé
êÞò á ãù ãÞò íá á íôá ðå îÝë èåé óôçí äé äáóêá ëß á ôïõ ðáé äéïý ìå á íá ðç ñß á ðïõ 
Ý ÷åé á íá ëÜ âåé. ÌÝ óá áðü ôï ôñß ðôõ ÷ï «Å îá ôï ìé êåõ ìÝ íï Åê ðáé äåõ ôé êü ðñü
ãñáì ìá – ðñï óáñ ìï ãÝò Üóêç óçò – ðñï ï ðôé êÝò Ý íôá îçò» ôï âé âëß ï á ðï óêï
ðåß óôçí ðá ñï ÷Þ åê ðáé äåõ ôé êÞò óôÞ ñé îçò óôïõò êá èç ãç ôÝò öõ óé êÞò á ãùãÞò 
á íÜ ôçí Åë ëÜ äá ðïõ óõ ÷íÜ á ãù íéïýí, ðñï âëç ìá ôß æï íôáé êáé Ý ÷åé ôçí äéÜ èå óç 
íá ðñï óöÝ ñïõí óôïõò ìá èç ôÝò ìå åé äé êÝò åê ðáé äåõ ôé êÝò á íÜ ãêåò, óôá ðëáß
óéá ìß áò óýã ÷ñïíçò ðñï óÝã ãé óçò ðïõ å íé ó÷ý åé ôçí ðá ñï ÷Þ ß óùí åõ êáé ñéþí 
åê ðáß äåõ óçò.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ, 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δημήτριος Κοκαρίδας

ISBN: 978-960-8183-80-3, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 320, 
ΕΚΔΟΣΗ: 2010

νέο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

X. I. Θεοδοσίου

ISBN: 9789603944539, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 230, 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μαλακό

ΤΙΜΗ: 38 €
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Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώ
σεων 18 Μαρτίου 2011.

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου    Ελλά

δος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ε.Γ.Β.Ε. Προξένου Κορομηλά 51
Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. & Φαξ: 2310 282512
www.egve.gr 

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Το συ νέ δριο θα πε ρι λαμ βά νει: Ει δι κές ει ση γή σεις 
 Ε λεύ θε ρες ανα κοι νώ σεις α πό ό λο το φά σμα της 
α θλη τι κής ε πι στή μης (προ φο ρι κές και α ναρτη
μέ νες)  Στρογ γυ λές τρά πε ζες και Ε ξει δι κευ μέ να 
Σε μι νά ρια και workshops. 

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής και αθλητισμού
1-3.3.2011

Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης

Γωνία οδών
 Γ΄ Σεπτεμβρίου και 
Αγίου Δημητρίου

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου 
Ελλάδος του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Απριλίου του 2011. Ο έγκαιρος προγραμματισμός του συνεδρίου μας, που 
διοργανώνεται σε ετήσια βάση, επιτρέπει και σε μας να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε καλύτερο 
αποτέλεσμα και σε όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν να μπορέσουν να προγραμματίσουν με 
άνεση τη συμμετοχή τους, ενώ σε όσους επιθυμούν να ανακοινώσουν κάποια επιστημονική εργασία, 
δίνεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν και να στείλουν έγκαιρα την εργασία 
τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει καθορίσει η οργανωτική επιτροπή.  

Β. ΚΥ ΡΙΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι στρογγυλές 
τράπεζες με την παρακάτω θεματολογία. 

1)  Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προβλήματα 
και Προοπτικές. 

2)  Ο Μαραθώνιος και τα αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική 
της προπόνησης, του δρομέα κι ενός βιβλίου! 

3)  Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της χρήσης απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό.    
4)  Ενότητα με θέματα Αθλητιατρικής σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος.
5)  Αθλητικός Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή. 
6)  Ηλεκτρονικός εκφοβισμός, μια άλλη όψη της επιθετικότητας και της βίαιης συμπεριφοράς.  
7)  Ειδική διάλεξη από τον Eitan Gelber, Physician, Physical Trainer Volleyball Team, University 

of Stanford, U.S.A. με θέμα “How Stanford University sports teams work (the University that 
won 182 medals, 24 of which at the last  Olympic Games in China)». 

Τέλος, στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της 
αθλητικής επιστήμης:

 Αθλητική Ψυχολογία.
 Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. 
 Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα.
 Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή.
 Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. 
 Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές 

τους εφαρμογές. 
 Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
 Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό.
 Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 Αθλητική Κοινωνιολογία.
 Μετρήσεις και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και των αθλητικών επιδόσεων.
 Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή.
 Εξειδικευμένα σεμινάρια.

Γ. Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ Α ΝΑ ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ (ΠΡΟ ΦΟ ΡΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Α ΝΑΡ ΤΗΜΕ ΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική 
μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική  Βιομηχανική, Αθλητική 
κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός 
για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της 
άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, 
Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, 
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Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, 
κ.α.

Δ. ΣΕ ΜΙ ΝΑ ΡΙΑ: 

Στα πλαίσια του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 5 εξειδικευμένα 
σεμινάρια:

1)  Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 
συνεργασία – συνδιοργάνωση με την ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (APIV) ενταγμένο στη σειρά των σεμιναρίων 
που διοργανώνει το 2011 η συγκεκριμένη ένωση σε όλη την Ευρώπη και θα 
περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Το δικαίωμα συμμετοχής 
στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 14ο Διεθνές Συνέδριο 
της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2011 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / 2011. 
Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα 
είναι το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (απέναντι από το Ολυμπιακό Μουσείο). 
Την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα 
έναρξης του σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα που 
θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) στη γραμματεία του συνεδρίου στο Ολυμπιακό 
Μουσείο.   

 Στο σεμινάριο θα διδάξουν και οι Eitan Gelber, Physician, Physical Trainer 
Volleyball Team, University of Stanford, U.S.A. και Dot. Andrea Celani, President, 
Italian Association of Volleyball Physical Trainers.

ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Στίβου: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Το δικαίωμα συμμετοχής στο 
συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 14ο Διεθνές Συνέδριο 
της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2011 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / 2011. 
Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι 
το Ολυμπιακό Μουσείο. Την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου οι εγγραφές θα 
γίνονται μέχρι την ώρα έναρξης του σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο 
τελικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) στη γραμματεία του 
συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο.   

 Υπό τον γενικό τίτλο «Μεθοδολογία εκμάθησης των βασικών αγωνισμάτων 
του στίβου» στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές 
ενότητες:

 α) Θεωρητική προσέγγιση (βασικές αρχές και υποδείξεις στη μεθοδολογία, στάδια 
εκμάθησης) και παρουσίαση σε DVD ασκήσεων για μεθοδική διδασκαλία παιδιών 
10  14 χρόνων ανά κατηγορία αγωνισμάτων (δρόμοι, ρίψεις, άλματα).

 β) Πρακτική – βιωματική εξάσκηση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και  
συμμετοχή στο πρόγραμμα kids athletics  (Καυτανζόγλειο Στάδιο).

3) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Τένις: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Το δικαίωμα συμμετοχής στο 
συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της 
Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2011 και 15 Ευρώ από τις 1 / 3 / 2011. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. Το 
Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι το 
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (απέναντι από το Ολυμπιακό Μουσείο). Την ημέρα 
διεξαγωγής του σεμιναρίου οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα έναρξης του 
σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει 
στο συνέδριο) στη γραμματεία του συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο.   

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις του τένις σε αρχικό στάδιο.
β) Τένις στην παιδική ηλικία. Μέθοδοι διδασκαλίας. 
γ) PLAY & STAY, SERVE RALLY SCORE. Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ι.Τ.F.,
δ) Τένις στο δημοτικό σχολείο. Οργάνωση μαθήματος  διδασκαλίας στην αυλή 

του σχολείου. 

4) Σεμινάριο Προπονητικής στην Κολύμβηση: Το σεμινάριο 
θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στην 
πισίνα (στο πρακτικό μέρος θα μπορούν να συμμετάσχουν 
και όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο εφόσον το 
επιθυμούν). Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο 
σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 14ο Διεθνές 
Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 Ευρώ έως τις 28 / 2 / 2011 και 
15 Ευρώ από τις 1 / 3 / 2011. Στους συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και 
χώρος διεξαγωγής θα είναι το Εθνικό Κολυμβητήριο 
(κοντά στο Ολυμπιακό Μουσείο). Την ημέρα διεξαγωγής 
του σεμιναρίου οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα 
έναρξης του σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο 
τελικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) 
στη γραμματεία του συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο.   

5)  Σεμινάριο Διδακτικής και Μεθοδολογίας της Φυσικής 
Αγωγής στην Εκπαίδευση: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η παρακολούθηση του 
συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες 
στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή 
Βεβαίωση συμμετοχής. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 1 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι το 
Ολυμπιακό Μουσείο. Την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου 
οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα έναρξης του 
σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα 
που θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) στη γραμματεία του 
συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο.   

Για όλα τα σεμινάρια θα υπάρχουν ειδικά δελτία συμμετοχής 
στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά 
τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από 
όσους θελήσουν να τα παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει 
στην καλύτερη οργάνωσή τους.

Ε. ΣΥΜ ΜΕ ΤE ΧΟ ΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥ ΝE ΔΡΙΟ:

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα 
συμμετέχουν προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Φυσικής 
Αγωγής και του Αθλητισμού, αθλητίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι, 
αθλητικοί μάνατζερς, προπονητές, κλπ. Κορυφαίες αθλητικές 
προσωπικότητες θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο στο 
επιστημονικό μέρος, όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του 
συνεδρίου. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά 
και τα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.  

ΣΤ. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕ ΧΙ ΖΟ ΝΤΑΙ ΣΤΟ 13ο 
ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ & Α ΘΛΗ ΤΙ-
ΣΜΟΥ: 

1) Η ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ-
ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, μετά την 
επιτυχημένη εφαρμογή στο 10ο, 11ο, 12ο και 13ο Συνέδριο της 
ειδικής ενότητας για ξενόγλωσσες επιστημονικές ανακοινώσεις 
και προκειμένου να: 

α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, 
β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι 
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τη μικτή επιτροπή από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής 
επιτροπής, στην οποία γίνεται και η παρουσίαση των poster. Στο 
καλύτερο poster θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και 
στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν 
συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & 
Αθλητισμός».

Ζ. ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ ΠΑ ΡΟ ΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΟΥΣ

Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο 14ο Διεθνές Συνέδριο 
θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο στις εκθέσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, 
μόνο με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου. Η δωρεάν είσοδος αφορά 
την Παρασκευή 1 / 4 / 2011 από τις 14:00 έως τις 17:00, το Σάββατο 2 / 
4 / 2011 από τις 10:00 έως τις 14:00 και την Κυριακή 3 / 4 / 2011 από τις 
10:00 έως τις 14:00. 

 Η. ΔΙΑ ΜΟ ΝΗ:

Έξι εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν 
στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά 
και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. 

Η μία πρόταση αφορά το Grand Hotel Palace (ξενοδοχείο 5 
αστέρων), η άλλη το ξενοδοχείο ABC στην οδό Αγγελάκη κοντά στο 
χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, η τρίτη το ξενοδοχείο AVALON στην 
περιοχή του αεροδρομίου, η τέταρτη το ξενοδοχείο QUEEN OLGA HOTEL 
στην οδό Βασιλίσσης Όλγας επίσης κοντά στο κέντρο της πόλης και με 
προσιτές τιμές, η πέμπτη το ξενοδοχείο ROYAL HOTEL στην περιοχή του 
αεροδρομίου και η έκτη το ξενοδοχείο EL GRECO στο κέντρο της πόλης 
στην οδό Εγνατία στον αριθμό 23.  

Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία από 
τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση 
των κρατήσεων διευκολύνει και τα ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη 
διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές.  

GRAND HOTEL PALACE, ΤΗΛ: 2310549000, 2310549049 FAX: 2310 
549149. Email: reservations@grandhotelpalace.gr  

Τι μές δω μα τί ων : Deluxe Μο νό κλι νο 100 BB, Deluxe Δί κλι νο 115 BB
Οι πα ρα πά νω τι μές εί ναι α νά δω μά τιο α νά η μέ ρα και συ μπερι λαμ

βά νουν πλού σιο πρω ι νό σε α με ρι κά νι κου τύ που μπουφέ, ό λους τους 
φό ρους κα θώς και ε λεύ θε ρη χρή ση της πι σί νας, της σά ου νας, και του 
γυ μναστη ρί ου του ξε νο δο χεί ου. Ε πι πλέ ον πα ρο χές: Ε λεύ θε ρη χρή ση του 
shuttle bus 19 θέ σε ων για τις με τα κι νή σεις των πε λα τών α πό και προς 
το κέ ντρο της πό λης. Φυ λασσό με νο parking 100 θέ σε ων προς 10 Ευ ρώ 
η με ρη σί ως. Υ παί θριος χώ ρος στάθ μευ σης 200 θέ σε ων στον πε ρι βάλ λο
ντα χώ ρο του ξε νο δο χεί ου χω ρίς χρέ ω ση. 

HOTEL abc, ΤΗΛ: 2310265421, FAX: 2310276542
Τιμές δωματίων: Μονόκλινο: 54,50 Ε, Δίκλινο: 72,50 Ε
Στις τι μές πε ρι λαμ βά νο νται τα πρω ι νά σε πλου σιό τα το μπου φέ και 

ό λοι οι φό ροι. Για την ε πι βε βαί ω ση της κρά τη σης οι εν δια φε ρό με νοι 
πρέ πει να α πο στεί λουν φαξ (+302310276542) ή email (info@hotelabc.
gr) και να α να φέ ρουν ό τι πρό κει ται για το 14ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ
ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ και Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ, τύ πο δω μα τί ου, α κρι βείς ημε ρο μη νί ες 
ά φι ξης και α να χώ ρη σης. 

AVALON HOTEL, Airport Area Thessaloniki,P.O.Box 60191 Thermi 
Thessaloniki,  Tel: +0030 2310462700, Fax: +0030 2310463898

eMail: sales@avalonhotel.gr,  url: www.avalohotel.gr
Τι μές δω μα τί ων: Μο νό κλι νο: 60 Ευ ρώ. Δί κλι νο: 70 Ευ ρώ .
Οι πα ρα πά νω τι μές εί ναι α νά δω μά τιο α νά η μέ ρα και συ μπε ρι λαμ

βά νουν πρω ι νό. 

QUEEN OLGA HOTEL, Βασιλίσσης Όλγας 44, Tel. +30 2310 824 
621, Fax. +30 2310 868 581, web site: www.queenolga.gr, Email: info@
queenolga.gr

οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο 
χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και 

γ)  να διευκολύνει τους συναδέλφους μας από το εσωτερικό, οι οποίοι 
θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει 
διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, 

 καθιέρωσε πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών 
Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών.

Προ ϋ πο θέ σεις - α να γκαί ες συν θή κες:

Ε πί ση μη ξέ νη γλώσ σα της ε νό τη τας εί ναι η αγ γλική.•	
Οι ξε νό γλωσ σες α να κοι νώ σεις θα γί νο νται σε αυτή (υ πο βο λή πε•	
ρί λη ψης, στοι χεί α ε ρευ νη τού/ών κοκ).
Η πα ρου σί α ση (προ φο ρι κό κομ μά τι και δια φά νειες) θα γί νουν •	
στην αγ γλι κή, ό πως και η συ ζή τη ση με το α κρο α τή ριο (και ο συ
ντο νισμός της ε νό τη τας).
Ό λες οι α να κοι νώ σεις (α σχέ τως ε πι στη μο νι κού πεδί ου) θα γί νουν •	
στην ί δια ε νό τη τα, έ ως ό του ο α ριθ μός τους ε πι τρέ πει την περαι
τέ ρω κα τη γο ριο ποί η σή τους και δη μιουρ γί α πε ρισ σο τέ ρων της 
μί ας ξενό γλωσ σων ε νο τή των.
Στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών ανα κοι νώ σε ων •	
του συ νε δρί ου θα υ πάρ χει ει δι κό τμή μα, ό που θα συ μπε ρι λαμ
βάνο νται ό λες οι ξε νό γλωσ σες α να κοι νώ σεις.
Α ντί στοι χα ι σχύ ουν και για τις α ναρ τη μέ νες α νακοι νώ σεις •	
(posters).
Η πα ρε χό με νη α πό την ΕΓ ΒΕ βε βαί ω ση πα ρου σί α σης της ε πι στη•	
μο νι κής ερ γα σί ας θα εί ναι γραμμέ νη στην αγ γλι κή.

2) ΔΥ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩΝ (FULL 
PAPER).

Στο 14ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και 
ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν 
δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα 
συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων 
των εργασιών του 14ου Συνεδρίου. Η παρουσίαση όσων εργασιών 
αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην 
αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες 
εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το 
ποσό συμμετοχής για κάθε τέτοια εργασία είναι 100 Ευρώ. Οι οδηγίες 
και οι προϋποθέσεις υποβολής εργασίας είναι ίδιες με αυτές του 
επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο 
site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr και σε γενικές γραμμές οι 
συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. 
Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες 
σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη 
γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και 
θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να 
συνοδεύονται από δισκέτα ή cd.       

3) ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ.
Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης του συνεδρίου η επιστημονική 

και η οργανωτική επιτροπή αποφάσισαν όλες οι ερευνητικές εργασίες να 
συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες 
θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει 
και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ 
και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό 
παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.     

4) ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΗ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER.

Η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) θα αναδειχθεί από 

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa
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for reservations: reservations@queenolga.gr
Τιμές δωματίων: Μονόκλινο: 50 Ε, Δίκλινο: 70 Ε, Τρίκλινο: 90 Ε
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και 

συμπεριλαμβάνουν πρωινό. Κρατήσεις μπορούν να γίνονται και μέσω 
του email: reservations@queenolga.gr

ROYAL HOTEL, 17ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΗΛ: 2392021144 
FAX: 2392021127, Email: info@royalhotel.gr  

Τιμές δωματίων: Δίκλινο με χρήση Μονόκλινου με πρωινό μπουφέ: 
60 Ε, Δίκλινο με πρωινό μπουφέ: 80 Ε. 

HOTEL EL GRECO, Εγνατία 23, ΤΗΛ: 2310520620, FAX: 2310520612
Email: reservations@hotelelgreco.gr
Τιμές δωματίων: Μονόκλινο: 50 Ε, Δίκλινο: 60 Ε, Τρίκλινο 70
Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρωινά σε μπουφέ και όλοι οι φόροι. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 
54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512    Διεύθυνση internet, 
www.egve.gr (όπου υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για το 
συνέδριο). 

ΓΕ ΝΙ ΚΕΣ Ο ΔΗ ΓΙΕΣ - ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ
1. Οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων (προ φο ρι κών και α ναρ

τη μέ νων) πρέ πει να α πο στα λούν μέ χρι 18 Μαρ τί ου 2011 εί τε στη διεύ
θυν ση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51, 54622 Θεσ σα λο νί κη, τηλ. και 
φαξ 2310 / 282512), εί τε η λε κτρο νι κά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.
gr) ως ε πι συ να πτό με νο έγ γρα φο του word και θα γί νο νται δε κτές με τά 
α πό την κρί ση τους α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή. Στην περί πτω ση 
η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τητα 
και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χής – Υ πο βο λής ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας στο 
συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, 
στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Οι ερ γα σί ες θα α πο στέλ λο νται για κρί
ση στην Ε πι στη μο νι κή Ε πι τροπή του συ νε δρί ου, μό νο με τά την κα τα βο λή 
του δι καιώ μα τος συμ με το χής στο συ νέ δριο α πό τον συγ γρα φέ α ή τους 
συγ γρα φείς. Κα μί α ερ γα σί α δεν θα α πο στέλλε ται για κρί ση ε άν δεν έ χει 
κα τα βλη θεί το δι καί ω μα συμ με το χής. Σε πε ρίπτω ση α πόρ ρι ψης πε ρί λη
ψης ερ γα σί ας α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή, το δικαί ω μα συμ με το χής 
δεν ε πι στρέ φε ται. Μπο ρεί ό μως, να ε πα νυ πο βλη θεί η πε ρίλη ψη με τυ χόν 
διορ θώ σεις, χω ρίς κα τα βο λή εκ νέ ου του δι καιώ μα τος συμ με τοχής και 
ε φό σον δεν έ χει πα ρέλ θει η κα τα λη κτι κή η με ρο μη νί α υ πο βο λής πε ριλή
ψε ων. Α κό μα, εί ναι δυ να τό να χρη σι μο ποι η θεί το πο σό που κα τε βλή θη 
ως δικαί ω μα συμ με το χής, σε πε ρί πτω ση α πόρ ρι ψης, για την πα ρα κο
λού θη ση α πλώς του συ νε δρί ου ή και για την υ πο βο λή άλ λης πε ρί λη ψης 
α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, ε φό σον δεν έ χει πα ρέλ θει η κα
τα λη κτι κή η με ρο μη νί α υ πο βολής πε ρι λή ψε ων. Ε φι στά ται η προ σο χή των 
συγ γρα φέ ων που θα υ πο βάλ λουν ερ γα σί ες που θα ε γκρι θούν, στην υ πο
χρέ ω σή τους να πραγ μα το ποι ή σουν την α νακοί νω σή τους στο συ νέ δριο 
(σε πε ρί πτω ση προ φο ρι κής), ή να α ναρ τή σουν το poster (σε πε ρί πτω ση 
α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης) και να το πα ρου σιά σουν στην ει δι κή συ νε
δρί α που θα γί νει γι’ αυ τό το λό γο, στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό 
μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής). Σε πε ρί πτω ση 
μη πα ρου σί α σης της α να κοι νώ σε ως, τους ε νη με ρώ νου με ό τι, η μορ φή 
του ε ντύπου των πε ρι λή ψε ων και του προ γράμ μα τος των α να κοι νώ σε
ων που θα δια νε μηθεί στο συ νέ δριο δεν θα συ νι στά α πο δει κτι κό πα ρου
σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Το πο σό που πρέ πει να κα τα βλη θεί ως 
δι καί ω μα συμ με το χής με την υ πο βο λή πε ρί λη ψης ε πι στη μο νι κής α να κοί
νω σης, δια φέ ρει αν ο συγ γρα φέ ας εί ναι έ νας ή αν υ πάρ χουν πε ρισ σό τε
ροι συγ γρα φείς. Α να λυ τι κές πλη ρο φο ρίες για αυ τή την πε ρί πτω ση υ πάρ
χουν στο δελ τί ο συμ με το χής. Η κα τα βο λή του δι καιώ μα τος συμ με το χής 
α ντι στοι χεί σε μί α ερ γα σί α. Σε πε ρί πτω ση υ πο βολής πε ρισ σο τέ ρων α πό 
μί α πε ρι λή ψε ων α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, θα πρέ πει να κα
τα βλη θούν α ντί στοι χα δι καιώ μα τα συμ με το χής με τον α ριθ μό των πε ρι
λή ψε ων των ερ γα σιών που υ πο βάλ λο νται.

2.  Το πο σό συμ με το χής πε ρι λαμ βά νει την πα ρα κο λούθη ση του συ νε δρί ου, 
τη βε βαί ω ση πα ρα κο λού θη σης, τη συμ με το χή στις κοι νωνι κές εκ δη λώ
σεις και την πα ρο χή του υ λι κού του συ νε δρί ου.  

3.  Στις πα ρου σιά σεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώσε ων ε πι τρέ πε ται η εί σο
δος σε ό λους τους συ νέ δρους.

4.  Ό λες οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώσε ων (προ φο ρι κών και 
α ναρ τη μέ νων) θα δη μο σιευ θούν στο ει δι κό έ ντυ πο του προ γράμ μα τος, 
που θα δια νε μη θεί πριν την έ ναρ ξη του συ νε δρί ου στους συ νέδρους.

5.  Θα γί νουν οι α πα ραί τη τες ε νέρ γειες για τη χο ρήγη ση ά δειας α πό το 
Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας, ό πως και στα προ η γού με να συ νέ δριά μας, (την Πα
ρα σκευ ή 1 / 4 / 2011) στους Κ.Φ.Α. της Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ρο βάθ
μιας εκπαί δευ σης (μό νι μους, α να πλη ρω τές, α θλη τι κών σχο λεί ων, α πο
σπα σμέ νους, κλπ) για να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. 

6.  Στο τέ λος κά θε θε μα τι κής ε νό τη τας του συ νε δρίου θα α κο λου θεί συ ζή τη
ση με τους συ νέ δρους.

7.  Η εγ γρα φή στο συ νέ δριο, η εγ γρα φή στην  Ε.Γ.Β.Ε. και η τα μεια κή τα κτο
ποί η ση, μπο ρούν να γί νουν και στο χώ ρο διε ξα γω γής του συ νε δρί ου α πό 
την Πα ρα σκευ ή 1 / 4 / 2011 και ώ ρα 09.00. Δη λώ σεις συμ με το χής στο 
συ νέ δριο θα γί νο νται δε κτές και το Σάβ βα το 20 / 3 / 2010.

8.  Η γραμ μα τεί α του Συ νε δρί ου θα α νοί ξει στο χώ ρο διε ξα γω γής του την 
Πα ρα σκευ ή 19 / 3 / 2010 α πό ώ ρα 09.00. Το πρώ το θέ μα του Συ νε δρί ου 

θα ξε κι νή σει στις 17.00.    
9.  Οι συ νά δελ φοι που θέ λουν να τα κτο ποι η θούν ταμεια κώς (τα μεια κά τα

κτο ποι η μέ νοι θε ω ρού νται ό σοι θα έ χουν πλη ρώ σει και τη συν δρο μή του 
2011), μπο ρούν να α πευ θυν θούν στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. προ κειμέ
νου να πλη ρο φο ρη θούν πό σες συν δρο μές ο φεί λουν και να α πο στεί λουν 
το σχε τι κό πο σό, μα ζί με το δελ τί ο εγ γρα φής, συν το πο σό βέ βαια, που 
α ντι στοι χεί στη δή λω ση συμ με το χής τους για το συ νέ δριο. Ό σοι ε πι θυ
μούν να εγ γρα φούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να α πο στεί λουν φω το τυ πί α του πτυ χί
ου τους, μα ζί με τα πλή ρη στοι χεί α τους (ε πώ νυ μο, ό νο μα, πα τρώ νυ μο, 
διεύ θυν ση, τ.κ., δή μο ή κοι νό τη τα, νομό, τη λέ φω νο, έ τος λή ψης πτυ χί ου, 
ει δι κό τη τα, α ριθ μό ταυ τό τη τας, e.mail) και το πο σό που α ντι στοι χεί στην 
εγ γρα φή και τη συν δρο μή, για να ε πω φε λη θούν α πό την ει δι κή τι μή συμ
με το χής που ι σχύ ει για τα τα μεια κώς τα κτο ποι η μέ να μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.  

10.  Για ε ρω τή σεις (π.χ. για τις συν δρο μές που ο φεί λονται) ή για ο ποιεσ δή πο
τε διευ κρι νή σεις και πλη ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να α πευθύ νε στε στην Ε.Γ.Β.Ε. 
(εί τε τη λε φω νι κά στο 2310 / 282512, εί τε στέλ νο ντας email, εί τε ερ χόμε
νοι στα γρα φεί α μας, ό που μπο ρεί τε να εγ γρα φεί τε κιό λας), κά θε μέ ρα 
(ε κτός Σαβ βά του και Κυ ρια κής) α πό τις 17.30 έ ως 21.30.

11. Τα poster θα α ναρ τη θούν στο χώ ρο της γραμ μα τεί ας του συ νε δρί ου το 
Σάβ βα το 2 / 4 / 2011 α πό ώ ρα 10.00 έ ως 19.00, ε νώ η πα ρου σί α σή τους 
στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της 
ορ γα νω τι κής επι τρο πής) θα γί νει την ί δια μέ ρα α πό 14.00 έ ως 17.00. Μέ γι
στη διάρ κεια πα ρου σί α σης 5 λε πτά για κά θε α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση.  

12.  Στους συμ με τέ χο ντες στο συ νέ δριο θα δο θεί βεβαί ω ση συμ με το χής. 

Ο ΔΗ ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓ ΓΡΑ ΦΗ ΤΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗΣ
ΠΡΟ ΘΕ ΣΜΙΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙ 18 / 3 / 2011

1.  Η περί λη ψη πρέ πει να εί ναι δα κτυ λο γρα φη μέ νη σε μο νό διά στη μα 
(Microsoft Word 97 και με τα γε νέ στε ρα, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά 
Arial). 

2.  Γράψ τε τον τί τλο με ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΑ, τα ο νό μα τα των συγ γρα φέ ων, 
το ί δρυ μα ή και το τμή μα στο ο ποί ο έ γι νε η με λέ τη, διεύ θυν ση και πό λη 
με πε ζά. Α φή στε έ να κε νό διά στη μα και συ νε χί στε, χω ρίς ε σο χή πα ρα
γρά φου, με το κεί με νο της πε ρί λη ψης το ο ποί ο πρέπει να α πο τε λεί μό νο 
μί α πα ρά γρα φο και να μην ξε περ νά τις 250  λέ ξεις.

3.  Ο τί τλος της περί λη ψης πρέ πει να εί ναι σύ ντο μος (πε ρί που 15 λέ ξεις) και 
κα τα νο η τός και να α πο φεύ γο νται δυ σνό η τες λέ ξεις και φρά σεις.  

4.  Α να φέ ρα τε συ νοπτι κά το σκο πό της με λέ της, τη με θο δο λο γί α, τα α πο τε
λέ σμα τα και τα συ μπε ρά σμα τα. Οι πε ρι λή ψεις που δεν θα πα ρου σιά ζουν 
α πο τε λέ σμα τα και συμπε ρά σμα τα θα α πορ ρί πτο νται ως μη ολο κλη ρω
μέ νες.

5.  Ε άν ε πι λέ ξε τε την τα χυ δρο μι κή α πο στο λή ή την υ πο βο λή αυ το προ σώ
πως στο γρα φεί ο της Έ νω σης, θα πρέ πει να στείλε τευ πο βά λε τε και δι
σκέ τα ή cd με το αρ χεί ο της πε ρί λη ψης, δια φορε τι κά η ερ γα σί α δεν θα 
α πο στέλ λε ται για κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πιτρο πή. Η πε ρί λη ψη μπο ρεί 
να α πο σταλεί και μέ σω δια δι κτύ ου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (egymve@hol.
gr και info@egve.gr) ως ε πισυ να πτό με νο έγ γρα φο του word. Στην πε ρί
πτω ση η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα
ραί τη τα και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χήςΥ πο βο λής ε πι στη μο νι κής ερ γα
σί ας στο συ νέ δριο (φόρ μα υ ποβο λής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρείτε στο 
internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις πε ρι πτώ σεις τα χυ δρο μι
κής ή η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει ο πωσ δή πο τε να α πο στέλ λε ται μα ζί 
(με φαξ ή σκα να ρι σμέ νη ή μα ζί με το φά κε λο α πο στο λής της ερ γα σί ας) η 
α πό δει ξη πλη ρω μής της ερ γα σί ας α πό τα ΕΛ ΤΑ. 

6.  Η χρο νι κή διάρ κεια των προ φο ρι κών α να κοι νώ σε ων εί ναι 10 λε πτά και 
θα υ πάρ χει δυ να τό τη τα πα ρου σί α σης μέ σω Η/Υ.

7.  Οι δια στά σεις των α ναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων πρέ πει να εί ναι 125 x 100 
cm.

8.  Ό λες οι ερ γα σί ες που θα υ πο βλη θούν, θα ε ξε τα στούν με α νώ νυ μη δια δι
κα σί α κρί σης α πό την Ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συ νε δρί ου.   
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Α ΠΛΟ ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:..........................................................................E – mail:..................................................................... 
Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας δεν πρέ πει να συ μπληρώ σε τε το πα ρόν δελ τί ο συμ με το

χής αλ λά το ει δι κό δελ τί ο συμ με το χής για παρου σί α ση ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. 

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ 
Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:..........................................................................E – mail:.....................................................................

 

                                      

ΤΙ ΤΛΟΣ:................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:.............................................  

Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

Οι α νω τέ ρω α να φε ρό με νες τι μές ι σχύ ουν μό νο ό ταν ο συγ γραφέ ας 
της α να κοί νω σης εί ναι έ νας. Ε άν οι συγ γρα φείς εί ναι πε ρισ σό τε ροι, 
τό τε η τι μή συμ με το χής προ σαυ ξά νε ται κα τά 10 Ευ ρώ.

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Προ φο ρι κή α να κοί νω ση (10 λε πτά)              

Poster (125 x 100 cm)                          

Ο λό κλη ρη ερ γα σί α (20 λε πτά)  

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                 ΜΕ ΧΡΙ 28/ 2 / 2011            Α ΠΟ 1 / 3 / 2011

Α. Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, 

Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ                                        40 Ευ ρώ                               45 Ευ ρώ        

    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.

Β. Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                        30 Ευ ρώ                              35 Ευ ρώ 

    της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.

Γ. Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές                25 Ευ ρώ                                    30 Ευ ρώ 

    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση (full paper)   
Δ. Για υ πο βο λή ο λό κλη ρης ερ γα σί ας (full paper)                       100 Ευ ρώ    

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                ΜΕ ΧΡΙ 28 / 2 / 2011      Α ΠΟ 1 /3 / 2011

 Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, 

   Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ                                     30 Ευ ρώ                                      40 Ευ ρώ        

   χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.

 Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                  25 Ευ ρώ                                     30 Ευ ρώ 

    της Ε.Γ.Β.Ε. χω ρίς ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.

 Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές         15 Ευ ρώ                                    20 Ευ ρώ 

    χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση                                         

         
Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., 
Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ: Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας πρέ πει να συ μπλη
ρώ σε τε αυ τό το δελ τί ο συμ με το χής και ό χι το α πλό που α φορά μό νο ό σους θέ λουν 
να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. Τα πα ρα πά νω στοι χεί α συ μπλη ρώ νο νται α πό 
τον πρώ το συγ γρα φέ α με βά ση την ι διό τη τα του ο ποί ου γί νε ται και η πλη ρω μή του 
δι καιώ μα τος συμ με το χής και θε ω ρού νται ως δή λωση συμ με το χής για πα ρου σί α ση 
ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Προ θε σμί α υ πο βολής μέ χρι 18/ 3 / 2011.

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................                           

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΟΛΕΪ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 28/2/2011     Α ΠΟ 1/3/2011
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  14ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ   

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................                                    
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ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΙΒΟΥ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 28/2/2011     Α ΠΟ 1/3/2011
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  14ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 28/2/2011     Α ΠΟ 1/3/2011
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  14ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 28/2/2011     Α ΠΟ 1/3/2011
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  14ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

14ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους 
μετέχοντες στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. 
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H E.Γ.Β.Ε. ΣΤΟ iNtErNEt
Η Ένωσή μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις  και στον τομέα της τεχνολογίας – είναι 
και στο INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι  σε ολόκληρη την Ελλάδα  πληκτρολογώντας 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τη διεύθυνση www.egve.gr. , μπορούν να έχουν 
άμεση πρόσβαση σε αθλητικά δεδομένα και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο μας 
από τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη.

ΤΑ ΜΕΙΑ ΚΗ ΤΑ ΚΤΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΜΕ ΛΩΝ
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για 
την ταμειακή τακτοποίησή τους και οι μη εγγεγραμ
μένοι να φροντίσουν για την εγγραφή τους στην 
Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο 
διεκδικητική και πιο αποτελεσματική.

ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΑΥ ΤΟ ΤΗ ΤΟΣ ΜΕ ΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ        

Για την έκδοση της απαιτείται μία πρόσφατη φωτογραφία και οικονομική τακτοποίηση του μέλους.

Τα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έχουν προμηθευθεί το Δελτίο Ταυτότητος Μέλους, να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. ή να αποστείλουν 
μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, προκειμένου να εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελτίο, το οποίο και θα τους αποτελεί ταχυδρομικώς. Πε
ρισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε..

Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕΙΑΣ Ε.ΓΒ.Ε. ΣΕ ΠΕ ΡΙ ΠΤΩ ΣΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗΣ ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗΣ Α ΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑ ΡΑ ΛΗ ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙΚΟΥ
Παρακαλούνται οι παραλήπτες του ενημερωτικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε να ενημερώνουν άμεσα τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. για τυχόν αλλαγή διεύθυν
σης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποστολής του περιοδικού και να αποφεύγονται οι άσκοπες επιστροφές και η αναζήτηση της νέας 
διεύθυνσης του παραλήπτη από τη γραμματεία. Το γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουργεί κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30 
και η αλλαγή διεύθυνσης μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε με φαξ στο ίδιο νούμερο, είτε στέλνοντας e.mail στο egymve@
hol.gr ή στο info@egve.gr, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. – Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.  

εξειδίκευση στη γνώση
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Κ. ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 22, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310248486, FAX: 2310248478, 
e-mail: info@xristodoulidi.gr

Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος ε δώ και 8 χρό νια συ νερ γά ζε ται με τις εκ δό σεις 
«ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» στην έκ δοση του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού της ΕΓ ΒΕ «Φυ σι κή Α γω γή 
και Α θλη τι σμός» το ο ποί ο πραγ μα τι κά με την εν λό γω συ νερ γα σί α μπή κε σε μια νέ α τρο χιά, 
α ναβαθ μί στη κε ποιο τι κά και ε ξα σφά λι σε την α πρό σκο πτη και τα κτι κή έκ δο σή του. Πα ράλ
λη λα, συ νε χί στη κε και εν δυ να μώ θη κε η συ νερ γα σί α αυ τή και στα συνέ δρια που διορ γα νώ
νει η ΕΓ ΒΕ και σε μια σει ρά άλ λων πρω το βου λιών και εκ δη λώ σε ών μας. 

Α πό τον Μά ιο του 2010 μέ σα α πό το site των εκ δό σε ων «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ», στο www.
xristodoulidi.gr, υπάρ χει πλέ ον η δυ να τό τη τα και για on line εγ γρα φή νέ ου συν δρομη τή ή 
α να νέ ω ση συν δρο μής στο ε πι στη μο νι κό πε ριο δι κό. Στην ί δια η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση βρί
σκε ται και το η λε κτρο νι κό βι βλιο πω λείο των εκ δό σε ων «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ», που ξε κί νη σε 
πρό σφα τα τη λει τουρ γί α του και στο ο ποί ο μπο ρεί κα νείς να βρει ό λη την α θλη τι κή βι βλιο
γρα φί α, αλ λά και άλ λες εν δια φέ ρου σες πλη ρο φο ρί ες. Τέ λος, οι εκ δό σεις «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» 
στα πλαί σια του ε ορ τα σμού των 10 χρό νων πα ρου σί ας τους στο χώ ρο του α θλη τι κού βι βλί
ου σε αυ τή την η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση, προ σφέ ρουν με την αγο ρά κά θε βι βλί ου, άλ λο έ να 
βι βλί ο ως δώ ρο ί σης ή μι κρό τε ρης α ξί ας. 
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Αθλητικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο   
      www.xristodoulidi.gr

14



φυσική αγωγή
και αθλητισμός
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εγγραφείτε συνδρομητές 
του επιστημονικού περιο-
δικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει  
η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη 
συνδρομή σας, όσοι είστε 
ήδη συνδρομητές

«Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε.

Το 1ο  επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής  Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους 
συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ

Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής

ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση
Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.  
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Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλη
τι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε 
ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής 
Α γω γής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. 
Α πό 1–1–2009 η δια δι κα σί α υ ποβο λής 
των άρ θρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με 
α πευ θεί ας η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον 
συ ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δη
μο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν 
έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί 
προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νι
κό πε ριο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. 
Το ε πι στη μο νι κό πε ριε χό μενο και νο
μι κά ζη τή μα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα 
α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των 
συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα
σί ες και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που 
πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα θα 
πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση 
της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration 
of Helsinki).

Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο 
υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυ
δρο μεί ου στο info@hellenicjsport.com. 
Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού 
στη διεύ θυν ση www.hellenicjsport.
com, μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α πα
ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κα
σί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και τις 
ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ
πό θε ση της δη μοσί ευ σης ε νός άρ θρου 

εί ναι η υ πο γρα φή της Δήλω σης Με τα
βί βα σης Δι καιω μά των κα τά τη στιγ μή 
της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. 
Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην 
Ελ λη νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και 
στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λε
κτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην 
Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μένες πε
ρι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ γλι κή γλώσ σα 
πα ρέ χο νται δω ρε άν μέ σω της η λε κτρο
νι κής σε λί δας του πε ριο δικού (www.
hellenicjsport.com).

Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγ
γρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευ
ρώ α νά άρθρο και λαμ βά νουν δω ρε άν 
συν δρο μή του πε ριο δι κού για έ να έτος 
(4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την 
υπο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά 
την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρί
σης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση 
του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί 
ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ στον 
εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να πα ρα λαμ
βά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του 
πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το 
άρ θρο του, χω ρίς κα μί α άλ λη επι βά ρυν
ση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με 
τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ 
ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, 546 
35 Θεσ σα λο νί κη, τηλ. 2310  248486, fax: 
2310  248478) ή κα τά θε ση πλη ρω μής 

στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κό
λου θα στοι χεί α: Ε θνι κή  Τρά πε ζα 223 / 
63568696. Ο κα τα θέ της πρέ πει να συ
μπλη ρώ νει στην αι τιο λό γη ση της α πό
δει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για 
το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι
σμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γρα
φέ α του άρ θρου.

Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ
ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, 
να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριο
δι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή 
τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν 
τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νε
ξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να 
δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κά
ποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή 
α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και 
κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του 
πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τε
ρι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι.

Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέρι
ος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύντα-
ξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. 
Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός 
υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 30, Τεύχος 3, 2010  (ΤΕΥΧΟΣ 77)

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Η συμβολή του μαθήματος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη του παιδιού: η άποψη των καθηγητών και ο βαθμός ικανοποίησής 
τους από τη συμβολή αυτή.    Γιαννακοπούλου Βασιλική, Γιαννακοπούλου Μαρία, Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Ρουσάκη Δήμητρα 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Οι στάσεις των μαθητών του λυκείου προς τη φυσική αγωγή.   Κωνσταντινίδης Πάνος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Η διερεύνηση της σχέσης της υπερκινητικότητας, της ελλειμματικής προσοχής και των προβλημάτων διαγωγής (ΔΕΠ/Υ) με την κοινω
νική θέση σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού.   Κανίογλου Άγγελος, Εφραιμίδου Βασιλική

Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή νέου συνδρομητή  ή ανανέωση συνδρομής 
στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site  των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο www.xristodoulidi.gr



1)  Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ: 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία – συνδιοργάνωση με την ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
(APIV) ενταγμένο στη σειρά των σεμιναρίων που διοργανώνει το 2011 η συγκεκριμένη ένωση σε όλη την Ευρώπη και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Στο σεμινάριο θα διδάξουν και οι Eitan Gelber, Physician, Physical Trainer Volleyball Team, University of Stanford, U.S.A. 
και Dot. Andrea Celani, President, Italian Association of Volleyball Physical Trainers.

2) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Στίβου:

 Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι 
το Ολυμπιακό Μουσείο. Υπό τον γενικό τίτλο «Μεθοδολογία εκμάθησης των βασικών αγωνισμάτων του στίβου» στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται 
οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: α) Θεωρητική προσέγγιση (βασικές αρχές και υποδείξεις στη μεθοδολογία, στάδια εκμάθησης) και παρουσίαση 
σε DVD ασκήσεων για μεθοδική διδασκαλία παιδιών 10  14 χρόνων ανά κατηγορία αγωνισμάτων (δρόμοι, ρίψεις, άλματα). β) Πρακτικήβιωματική 
εξάσκηση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και  συμμετοχή στο πρόγραμμα kids athletics  (Καυτανζόγλειο Στάδιο).

3) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Τένις: 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο γήπεδο. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα 
είναι το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (απέναντι από το Ολυμπιακό Μουσείο). Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις του τένις σε αρχικό στάδιο. β) Τένις στην παιδική ηλικία. Μέθοδοι διδασκαλίας. γ) PLAY & STAY, SERVE RALLY 
SCORE. Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ι.Τ.F., δ) Τένις στο δημοτικό σχολείο. Οργάνωση μαθήματος  διδασκαλίας στην αυλή του σχολείου. 

4) Σεμινάριο Προπονητικής στην Κολύμβηση: 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στην πισίνα (στο πρακτικό μέρος θα μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι παρακολουθήσουν 
το σεμινάριο εφόσον το επιθυμούν). Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι το Εθνικό Κολυμβητήριο (κοντά 
στο Ολυμπιακό Μουσείο).    

5)  Σεμινάριο Διδακτικής και Μεθοδολογίας της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση: 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 14ο 
Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Απριλίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο. 


