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ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

οΑ. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το 20  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO το οποίο βρίσκεται στο Περίπτερο 

ο8 (στον 2  όροφο) εντός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο 
συνεδριακός χώρος διαθέτει ανελκυστήρα και είναι προσβάσιμος στα 
ΑμεΑ. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, οι σύνεδροι, οι 
ομιλητές, οι συντονιστές και οι προσκεκλημένοι του συνεδρίου θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν το χώρο στάθμευσης εντός της Διεθνούς 
Εκθέσεως δωρεάν (είσοδος από την Πύλη 1 της Δ.Ε.Θ. στην οδό Ν. 
Εγνατία). Δωρεάν επίσης, μπορούν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση 
Αθλητικών Ειδών & Εξοπλισμού SPORTEXPO MARATHON, η οποία θα 
διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 
(Δ.Ε.Θ. – ΗΕLEXPO) από 30 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2017.
Β. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - 
στρογγυλές τράπεζες, 10 εξειδικευμένα σεμινάρια (τα 6 από τα οποία θα 
είναι δωρεάν για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο), 
ένα ειδικό σεμινάριο Ιστιοπλοΐας (το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρία και 
πράξη) και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής 
επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper) και 
workshops. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση 
συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση 
συμμετοχής.
Γ. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου 
έχουν συμπεριληφθεί ήδη η στρογγυλή τράπεζα «Ορόσημα της 
Σχολικής Φυσικής Αγωγής Διαχρονικά και οι Προοπτικές 
Αναβάθμισής της, Ιδιαίτερα σε Καιρούς Κρίσης, στο Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα» και ενότητες που θα περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Η Φυσική Αγωγή από την 
Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσαρμοσμένη 
Φυσική Αγωγή. Ντόπινγκ. Παιχνίδια Αναψυχής.  Αθλητική Ψυχολογία. 
Οργάνωση & Διοίκηση. 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. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη 
Φυσική Αγωγή. Εξειδικευμένα σεμινάρια.
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ). 
Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: 
Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, 
Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική - Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, 
Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική 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, Ντόπινγκ, 
Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, 
Εργομετρία, κ.α.

ουΕ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 20  Διεθνούς Συνεδρίου θα διεξαχθούν 
και 11 εξειδικευμένα σεμινάρια.
1) «Βιωματικό, Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Ψυχοκινητικής και 
Μουσικοκινητικής Αγωγής». Το σεμινάριο έχει σκοπό να επιμορφώσει 
τους συμμετέχοντες στη διδασκαλία της Ψυχοκινητικής και 
Μουσικοκινητικής Αγωγής. Με την παρακολούθησή του οι συμμετέχοντες 
αναμένεται: Να κατανοήσουν το επιστημολογικό υπόβαθρο της 
Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής  Αγωγής, Να γνωρίσουν τη θεωρία 
και τις πρακτικές εφαρμογές της δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας, Να 

εξοικειωθούν με τεχνικές ανάπτυξης και έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων των 
παιδιών, Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας των 
ημερήσιων πλάνων των μαθημάτων Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής. Το 
σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Το δικαίωμα συμμετοχής στο 

οσυγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της 
Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 5 / 3 / 2017 και 15 € από τις 6 / 3 / 2017. Στους συμμετέχοντες 
στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
2) Σεμινάριο «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού: Ενότητα Α': Διοργάνωση 
Δραστηριοτήτων Ανοικτού Χώρου - Η Σύγχρονη Τάση στον Αθλητισμό (Δρόμοι 
Μεσαίων και Μεγάλων Αποστάσεων, Αθλήματα Παραλίας, Ποδηλασία Δρόμου 
και Βουνού). Ενότητα Β': Νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Κλειστών και 
Ανοικτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. 

οΗ παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20  
Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα 
δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
3) Σεμινάριο «Οφέλη σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή και Άνοια από τη 
Συμμετοχή τους σε Παρεμβάσεις που Συνδυάζουν Σωματική και Νοητική 
Άσκηση», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών - Alzheimer Hellas. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η 

οπαρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20  
Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα 
δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
4) Σεμινάριο «Κολύμβηση για Νήπια και Παιδιά». Το σεμινάριο θα έχει θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος και  θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Απριλίου. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το 
Συνεδριακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» για το θεωρητικό μέρος και το Εθνικό 
Κολυμβητήριο για το πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο 

οσεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € 
έως τις 5 / 3 / 2017 και 15 € από τις 6 / 3 / 2017. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
5) Σεμινάριο «Άσκηση και Υγεία: Σύγχρονα Αθλητιατρικά Θέματα». Το σεμινάριο 
θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου 

ογια όλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
6) Σεμινάριο «TAI CHI και QI GONG – Εναλλακτικές Μορφές Άσκησης και οι 
Εφαρμογές τους». Το σεμινάριο θα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα διεξαχθεί 
στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Το Tai Chi είναι μία αρχαία κινεζική κινητική και 
πολεμική τέχνη, κατά την οποία απαλές και αργές κινήσεις ρέουν και συνθέτουν μία 
κινητική φόρμα, η οποία χαρακτηρίζεται από αρμονία και χαλάρωση. Το Qi Gong 
σημαίνει ανάπτυξη και ενίσχυση της ζωτικής ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της υγείας 
και την αρμονία πνεύματος & σώματος. Το Tai Chi Chuan και το Qi Gong έχουν μεγάλη 
αξία για την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η 
εισαγωγή και άσκηση στις φόρμες και τα στοιχεία του Tai Chi και Qi Gong, η Θεωρητική 
προσέγγιση της μεθοδολογίας και φυσιολογίας των κινητικών στοιχείων, η Αναφορά σε 
παραδείγματα και στην ποικιλία των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
παιδιών, στην Τρίτη ηλικία και σε ομάδες με χρόνιες παθήσεις. Οι συμμετέχοντες στο 
πρακτικό μέρος να φορέσουν ρούχα άνετα και μαλακά παπούτσια ή αθλητικά. Γενικά 
δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή φυσική κατάσταση. Το σεμινάριο απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικίες. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους 

ομετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 5 / 3 / 2017 και 15 € 
από τις 6 / 3 / 2017. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή 
Βεβαίωση συμμετοχής.
7) Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με τίτλο «Αναπηρία και Άσκηση». Το σεμινάριο θα 
περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για 

οόλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
8) Βιωματικό Σεμινάριο «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής στο Σχολείο». Το 
σεμινάριο θα έχει θεωρητικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και πρακτικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρο (Παλαί Ντε Σπορ). Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για 

οόλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 5 / 3 / 
2017 και 15 € από τις 6 / 3 / 2017. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί 
χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
9) Σεμινάριο «H Διαχείριση  του Αθλητή στην Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου: 
Νεότερα Δεδομένα και Επιστροφή στην Άθληση». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 
θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους 

ομετέχοντες στο 20  Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 
10) Σεμινάριο «M.A.P.S. - Multisport Against Physical Sedentary - Πολλαπλές 
Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή. Παρουσίαση των 

Δράσεων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport Programme, Project 
M.A.P.S. (project number: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP)».  Το 
πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας M.A.P.S. έχει εκπονηθεί σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της HEPA (Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προαγωγή 
της υγείας και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας) και στοχεύει στη 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας παράλληλων και πολλαπλών 
αθλητικών δραστηριοτήτων, κατά της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής. 
Ξεκινώντας από ένα μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία, σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς και τη συλλογή καλών πρακτικών άλλων εταίρων, ένα νέο 
κοινό μοντέλο θα σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί στις συμμετέχουσες χώρες. 
Το πρόγραμμα MAPS προσπαθεί να βρει τρόπους για την προώθηση της 
σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές της, ενθαρρύνοντας τα 
παιδιά στη συμμετοχή σε πολλαπλά αθλήματα και επίσης μέσω 
παρεμβάσεων σε παθητικούς παράγοντες, όπως οι συνήθειες που 
επικρατούν στις αστικές μετακινήσεις και οι αστικές δομές: για το λόγο αυτό 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του 
αστικού περιβάλλοντος στις συνήθειες μετακίνησης την παιδιών. Το 
σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του 
συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

11) Ειδικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Ιστιοπλοΐα Ανοικτής 
Θαλάσσης». Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από την Ε.Γ.Β.Ε. και το 
Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.) και θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 2 Απριλίου και ώρες 9.00 με 13.00, εξ' ολοκλήρου στις 
εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Θ. (Θ. Σοφούλη 112, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55131). 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, μέσω της 
θεωρητικής παρουσίασης της ονοματολογίας των μερών του σκάφους, των 
βασικών αρχών πλεύσης με τη βοήθεια του ανέμου και της πρακτικής 
εξάσκησης στη θάλασσα. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. 
Θεωρητικό μέρος 9.00 - 10.30 αίθουσα Ν.Ο.Θ. «Προοπτικές 
επαγγελματικής αποκατάστασης σε πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα 
Ιστιοπλοΐα» και «Ονοματολογία μερών του σκάφους, βασικές αρχές 
πλεύσης με τη βοήθεια του ανέμου». Πρακτικό μέρος 10.30 – 13.00 Λιμάνι 
Ν.Ο.Θ. Είσοδος στα σκάφη - εξοικείωση. Ασκήσεις απόπλου – 
ελλιμενισμού. Απόπλους και πρακτική εφαρμογή των αρχών πλεύσης στη 
θάλασσα του Θερμαϊκού. Ελλιμενισμός των σκαφών. Η παρακολούθησή 

οτου θα είναι δυνατή μόνο σε όσους εγγραφούν στο 20  Διεθνές Συνέδριο της 
Ε.Γ.Β.Ε. και καταβάλουν και την ειδική τιμή συμμετοχής των 25 ευρώ για  
το συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην ειδική 
τιμή πακέτο για την παρακολούθηση του συνεδρίου και όλων των 
υπολοίπων σεμιναρίων. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν 
αθλητική περιβολή, αθλητικά παπούτσια και μπουφάν. Υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός συμμετοχών  και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί 
χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SPORTEXPO MARATHON

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε.
 Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

Τηλ./Φαξ: 2310 282 512
web:   email: www.egve.gr  info@egve.gr

(όπου υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο)



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

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

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

ΔΗΜΟΣ: ……...……................ ΝΟΜΟΣ: ................................................

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

ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.): ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ............................ΚΙΝΗΤΟ: ...............................................

Email: ….............…....…..........................................................................

Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας πρέπει να 
συμπληρώσετε το ειδικό δελτίο συμμετοχής το οποίο διατίθεται στο 
γραφείο της ΕΓΒΕ και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΩΣ 
5/3/2017

ΑΠΟ 
6/3/2017

ΕΠΙ 
ΤΟΠΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΩΣ 
5/3/2017

ΑΠΟ 
6/3/2017

Καθ. Φυσ. Αγωγής, 
Φυσιοθεραπ., κλπ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€

Ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη 
Ε.Γ.Β.Ε.

20 € 25€ 30€ 30€ 35€

Φοιτητές και 
μεταπτυχιακοί 
φοιτητές

15€ 20€ 20€ €25 30€

Για υποβολή short 
paper  70€  

Για υποβολή 
ολόκληρης εργασίας  
(full paper)

 100€  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Έως 5 / 3 / 2017: 
Φοιτητές 35 € και όλοι οι υπόλοιποι 55 €. Από 6 / 3 / 2017 έως και τις ημέρες 
διεξαγωγής του συνεδρίου Φοιτητές 40 € και όλοι οι υπόλοιποι 60 €. Ειδικά  
για τους φοιτητές που θα προσέλθουν για να εγγραφούν μέχρι και 27 
Μαρτίου 2017 στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. θα ισχύσουν οι αρχικές 
μειωμένες τιμές.     
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ: Η συμμετοχή στο ειδικό σεμινάριο 

ο«Ιστιοπλοΐας» για όλους τους μετέχοντες στο 20  Διεθνές συνέδριο, 
προϋποθέτει εγγραφή στο συνέδριο και καταβολή της ειδικής τιμής 
συμμετοχής των 25 ευρώ.

Με την υποβολή επιστημονικής ανακοίνωσης, είτε προφορικής είτε 
αναρτημένης,  ο  πρώτος συγγραφέας αποκτά κα ι  δ ικα ίωμα 
παρακολούθησης του συνεδρίου και όλων των δωρεάν σεμιναρίων.    

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων μέχρι 24/3/ 2017, 
χωρίς δυνατότητα άλλης παράτασης.

20ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ  , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Ε.Γ.Β.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Δ.Ε.Θ. - HELEXPO 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 - ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Γ.Β.Ε.
1954

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε.
 Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

Τηλ./Φαξ: 2310 282 512
web:   email:  info@egve.grwww.egve.gr

(όπου υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο)

ΣΤ. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Η Τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στο 
μεγάλο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της 

οςΔ.Ε.Θ. – HELEXPO (Περίπτερο 8, 2  όροφος) την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και 
ώρα 20.30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ουΖ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 20  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η Οργανωτική 

ουΕπιτροπή του 20  Διεθνούς Συνεδρίου ΦΑΑ αποφάσισε να συμπεριλάβει πέραν του 
διαχωρισμού των εργασιών σε ερευνητικές και βιβλιογραφικές – ανασκοπικές και 
ειδικές ενότητες για την παρουσίαση προφορικών επιστημονικών ανακοινώσεων 
αποκλειστικά από φοιτητές. 2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. Για το 
συνέδριο και για τα 4 επί πληρωμή σεμινάρια έως 5 / 3 / 2017: Φοιτητές 35 € και όλοι 
οι υπόλοιποι 55 €. Από 6 / 3 / 2017 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου 
Φοιτητές 40 € και όλοι οι υπόλοιποι 60 €. Ειδικά για τους φοιτητές που θα 
προσέλθουν για να εγγραφούν μέχρι και 27 Μαρτίου 2017 στο γραφείο της 
Ε.Γ.Β.Ε. θα ισχύσουν οι αρχικές μειωμένες τιμές. ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ: Η συμμετοχή στο ειδικό σεμινάριο «Ιστιοπλοΐας» για όλους τους 

ομετέχοντες στο 20  Διεθνές συνέδριο, προϋποθέτει εγγραφή στο συνέδριο και 
καταβολή της ειδικής τιμής συμμετοχής των 25 ευρώ. 3) Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ. 4) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. 5) ΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 6) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ 
POSTER. Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο site της ΕΓΒΕ 
www.egve.gr. 
Η. ΔΙΑΜΟΝΗ: Δέκα 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 κράτηση και η πληρωμή γίνεται 
απ' ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Αναλυτικές πληροφορίες 
για τη διαμονή και για όλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία δημοσιεύονται στο site της 
ΕΓΒΕ  www.egve.gr.
Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Το ποσό συμμετοχής περιλαμβάνει 
την παρακολούθηση του συνεδρίου, τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, τη 
συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις και την παροχή του υλικού του συνεδρίου. 2) 
Τα short και τα full paper, αλλά και οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων 
(προφορικών και αναρτημένων) που θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική 
Επιτροπή και εφόσον έχουν καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν 

οστο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, δηλαδή στο 1  
τεύχος του 2017 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (τα short και τα full 
paper ολόκληρα). 3) Η εγγραφή στο συνέδριο και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν 
να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από την Παρασκευή 31 / 3 / 2017 
και ώρα 10.00 που θα ανοίξει η γραμματεία στο Συνεδριακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

οΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO το οποίο βρίσκεται στο Περίπτερο 8 (στον 2  
όροφο). 4) Για ερωτήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. 
(είτε τηλεφωνικά στο 2310282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε 
να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 
21.30, ή να αποστείλετε email είτε στο .gr, είτε στο . 5) info@egve egymve@hol.gr
Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο 1 / 4 
/ 2017 από ώρα 10.00 έως 11.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα 
υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στην ειδική 
επιτροπή θα γίνει την ίδια μέρα από 14.00 έως 17.00. Μέγιστη διάρκεια 
παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση. 6) Στους συμμετέχοντες 
στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί 
επίσης χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 

Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 208 570, Φαξ: 2315 550 889

web:  e-mail: www.afoikyriakidi.gr info@afoikyriakidi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εκδόσεις Χριστοδουλίδη πλέον έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και 
όλοι οι τίτλοι των επιτυχημένων εκδόσεών τους, έχουν περιέλθει στην 
Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, Τ.Κ. 
54635, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 208 570, www.afoikyriakidi.gr, που 
ανέλαβε το «βάρος» των εκδόσεων.


