
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

08:30 Εγγραφές – παραλαβή υλικού 

08:30 - 09:30 1
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 

09:30 - 10:30 2
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 

10:30 - 12:00 Σεμινάριο: «Καθορισμός Στόχων στον Αγωνιστικό Αθλητισμό, στο 

Σχολείο και σε Προγράμματα Άσκησης για Υγεία»  

12:00 - 13:30 Σεμινάριο «Ισορροπία και Συμμετρία στην Ανθρώπινη Κίνηση»  

13:30 - 15:00 Σεμινάριο «Η Διπλή Καριέρα των Αθλητών. Η Κοινωνική και 

Οικονομική Διάσταση του Θέματος. Η Εμπειρία από τα 

Προγράμματα Erasmus» 

15:00 - 16:00 3
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 

15:30 Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster) 

16:00 - 17:30 4
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων  

17:30 - 19:00 Σεμινάριο: «Αναπτυξιακός Αθλητισμός Στίβου: Από το Παιχνίδι στα 

Πολύαθλα»  

19:00 - 20:30 5
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

08:30 - 09:30 6
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων  

09:30 - 11:00 7
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 

11:00 - 12:00 Σεμινάριο «Το Τρίαθλο και οι Παράμετροι της Αθλητικής Παιδείας» 

12:00 - 13:30 8
η
 ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων  

13:30 - 15:30 «Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική 

Ζωή, στην Παχυσαρκία και στην Εγκατάλειψη Σπουδών. Παρουσίαση 

των Δράσεων και των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

ERASMUS+ Sport, Project M.A.P.S. - Multisport Against Physical 

Sedentary (project number: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP)» 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 



18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com    Τόμος 37 – Τεύχος 4   (2017, 106) 
Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που  

 χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.  

www.facebook.com/egve1954 5  www.egve.gr 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
  
1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο περιλαμβάνει: ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες, 6 

εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις (προφορικές, αναρτημένες, short και full 

paper).  

2. Η γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο νέο χώρο διεξαγωγής του το αμφιθέατρο του 

δημαρχείου του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη το οποίο βρίσκεται στο Πανόραμα (πρώην 

δημαρχείο Πανοράματος), στην οδό Απόστολου Σαμανίδη 21 (οδός Πανοράματος – Θέρμης) 

από τις 09.00 το Σάββατο και σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου.   

3. Τα posters θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας, το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 

και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18:00. Η παρουσίασή τους 

ενώπιον της επιτροπής θα γίνει την ίδια ημέρα στις 15:30, στον ίδιο χώρο, θα είναι 

πεντάλεπτης διάρκειας και είναι υποχρεωτική. 

4. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Η 

πιστοποίηση της παρουσίασης θα γίνεται μόνο με βεβαίωση που θα χορηγείται από την 

γραμματεία του συνεδρίου αμέσως μετά την παρουσίαση της εργασίας ή μετά τη λήξη 

των εργασιών του συνεδρίου από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.   

5. Το Δίπλωμα Συμμετοχής στο συνέδριο θα διανεμηθεί με τη λήξη του Συνεδρίου και σε καμία 

περίπτωση πριν από την Κυριακή το πρωί, με την παράδοση της Κάρτας Εισόδου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο δικαιούχο, εφόσον αυτός το 

δηλώσει στη γραμματεία και παραδώσει την Κάρτα Εισόδου. 

6. Οι μετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την Κάρτα Εισόδου. 

Διαφορετικά, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο διεξαγωγής.  

7. Προς όλους τους συμμετέχοντες: Συμπληρώστε το Δελτίο Συμμετοχής με όλα τα στοιχεία, την 

πλήρη διεύθυνση και το email σας και παραδώστε το έντυπο στη Γραμματεία, για να 

επικοινωνούμε μαζί σας πιο εύκολα και να σας ενημερώνουμε για όλες τις εκδηλώσεις και τις 

δραστηριότητές μας. 

8. Στη γραμματεία θα μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού 

«ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, 

όσοι είστε ήδη συνδρομητές. 

9. Τα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έχουν προμηθευτεί το Δελτίο Ταυτότητος Μέλους να 

προσκομίσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. μία πρόσφατη έγχρωμη 

φωτογραφία τους, προκειμένου να εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελτίο, το οποίο και θα τους 

αποσταλεί ταχυδρομικώς. 

10. Στις παρουσιάσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους 

μετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο.   

11. Όλες οι περιλήψεις των ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) περιλαμβάνονται στο 

παρόν έντυπο του προγράμματος που διανέμεται στους συμμετέχοντες. 

12. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα ακολουθεί συζήτηση. 

13. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, 

μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου και τις δύο ημέρες διεξαγωγής 

του.  

14. Στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση Συμμετοχής για το κάθε 

ένα. Οι βεβαιώσεις θα διανέμονται σε όσους έχουν παρακολουθήσει κάθε σεμινάριο κατά 

τη διάρκειά του.     

http://www.hellenicjsport.com/
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 21ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &  
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    
    ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. 

   

 

                     
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

 
          27 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
 

              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
                                                13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

http://www.hellenicjsport.com/

