
ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Προξένου Κορομηλά 51 ● 546 22 Θεσσαλονίκη ● Τηλ. & Φαξ: 2310 282 512 

 website: www.egve.gr ● email: info@egve.gr, egymve@hol.gr 

 

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) 
51, Prox. Koromila Str. ● GR 546 22 Thessaloniki, Macedonia, Greece ● Tel. & Fax: +30 2310 282512  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
20ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Δ.Ε.Θ. - HELEXPO 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................. ΟΝΟΜΑ: ........................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .................................................. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ............................................................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................................................................….. Τ.Κ: .................................................... 

ΠΟΛΗ: ..……………….........................................…… ΝΟΜΟΣ: .............................................................. 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.): ................…… ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ............................................. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ....................................……………………………………………………………………………  

ΚΙΝΗΤΟ: .......................................………… E – mail: ……………………………………………………….. 
 

      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                     ΕΩΣ 5 / 3 / 2017         ΑΠΟ 6 / 3 / 2017 
Α. Καθ. Φυσ. Αγωγής, Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές,                            40 €                                 45 €   
κλπ, με επιστημονική ανακοίνωση και δυνατότητα  
παρακολούθησης του συνεδρίου και όλων των  
δωρεάν σεμιναρίων. 
Β. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. με                       30 €                                 35 €  
επιστημονική ανακοίνωση και δυνατότητα παρακολού- 
θησης του συνεδρίου και όλων των δωρεάν σεμιναρίων. 
 

Γ. Φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές με επιστημονική                  25 €                                 30 €  
ανακοίνωση και δυνατότητα παρακολούθησης του 
συνεδρίου και όλων των δωρεάν σεμιναρίων. 
 

Δ. Για υποβολή short paper με δυνατότητα παρακολού-                                   70 € 
θησης του συνεδρίου και όλων των δωρεάν σεμιναρίων. 
 

Ε. Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper)                                              100 € 
με δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου 
και όλων των δωρεάν σεμιναρίων.     
 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο όταν ο συγγραφέας της ανακοίνωσης είναι ένας. Εάν οι 
συγγραφείς είναι περισσότεροι, τότε η τιμή συμμετοχής προσαυξάνεται κατά 10 €. Η προσαύξηση δεν 
ισχύει για τα short και τα full paper. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το δελτίο 
συμμετοχής και όχι το απλό που αφορά μόνο όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Τα παραπάνω 
στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα με βάση την ιδιότητα του οποίου γίνεται και η πληρωμή 
του δικαιώματος συμμετοχής και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας 
και αποδοχής των όρων διεξαγωγής του συνεδρίου. Προθεσμία υποβολής μέχρι 17 / 3 / 2017. 

ΤΙΤΛΟΣ:......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  

  Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά)              Poster (0,80 πλάτος x 1,00 m ύψος)    

  Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά)                      Short paper (20 λεπτά)   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..........................................  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:...............................................   
Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., 
Προξένου Κορομηλά 51,Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη. 


