ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Οη πεξηιήςεηο ησλ επηζηεκνληθώλ αλαθνηλώζεσλ (πξνθνξηθώλ θαη αλαξηεκέλσλ)
θαζώο θαη ηα short paper θαη νη νιόθιεξεο εξγαζίεο (full paper) πξέπεη λα
απνζηαινύλ κέρξη 27 Μαξηίνπ 2020 είηε ζηε δηεύζπλζε ηεο Δ.Γ.Β.Δ. (Πξνμέλνπ
Κνξνκειά 51, 54622 Θεζζαινλίθε, ηει. θαη θαμ 2310 / 282512), είηε ειεθηξνληθά
ζην email ηεο Δ.Γ.Β.Δ (info@egve.gr) σο επηζπλαπηόκελν έγγξαθν ηνπ word θαη ζα
γίλνληαη δεθηέο κεηά από ηελ θξίζε ηνπο από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή. Σηελ
πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη ε εξγαζία λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα
θαη από ην Γειηίν Σπκκεηνρήο – Υπνβνιήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (θόξκα
ππνβνιήο), ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζην internet, ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ.
www.egve.gr, όπσο θαη ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο ηεο πεξίιεςεο. Οη εξγαζίεο ζα
απνζηέιινληαη γηα θξίζε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, κόλν κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ
δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο από ηνλ ζπγγξαθέα ή ηνπο ζπγγξαθείο. Η θαηαβνιή ηνπ
δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο αληηζηνηρεί ζε κία εξγαζία. Δηδηθέο ηηκέο ηζρύνπλ ζηελ
πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ από κίαο πεξηιήςεσλ από ηνλ ίδην πξώην
ζπγγξαθέα. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Γειηίν Σπκκεηνρήο Υπνβνιήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Οη νδεγίεο θαη νη πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο
νιόθιεξεο εξγαζίαο (full paper) ή short paper είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ επηζηεκνληθνύ
πεξηνδηθνύ ηεο Δ.Γ.Β.Δ. θαη ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. ζηε δηεύζπλζε
www.egve.gr, θαζώο θαη ζην site ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ζηε δηεύζπλζε
www.hellenicjsport.com θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ
όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην APA 4
θαη κεηαγελέζηεξα. Οη νιόθιεξεο εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 8
ζειίδεο (κνλό δηάζηεκα, 10 cpi, Arial) θαη ηα short paper ηηο 3 ζειίδεο (κνλό
δηάζηεκα, 10 cpi, Arial).
2. Θα δηαηεξεζεί ν δηαρσξηζκόο ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ζε εξγαζίεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο - πεξηγξαθηθέο εξγαζίεο ζην έληππν, ελώ θαη ζηε
βεβαίσζε πνπ ζα ρνξεγεί ε νξγαλσηηθή επηηξνπή σο απνδεηθηηθό ζα ππάξρεη
ζρεηηθή αλαθνξά.
3. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΔ, ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΔ, SHORT
ΚΑΙ FULL PAPER). Θα θαιύπηνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο:
Πξνπνλεζηνινγία, Κηλεηηθή κάζεζε, Κηλεηηθή αλάπηπμε, Αζιεηηαηξηθή, Αζιεηηθή
ςπρνινγία, Βηνθηλεηηθή - Βηνκεραληθή, Αζιεηηθή θνηλσληνινγία, Αζιεηηθό δίθαην,
Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή, Δξγνθπζηνινγία, Ιζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο,
Αζιεηηζκόο γηα όινπο, Φηινζνθία ηνπ Αζιεηηζκνύ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Άζιεζε
θαη αλαςπρή, Βηνρεκεία ηεο άζθεζεο, Αζιεηηζκόο θαη Γηαηξνθή, Γηδαθηηθή θαη
ζεσξία ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, Δηδηθά ζέκαηα δηαθόξσλ
αζιεκάησλ, Φνξόο θαη Λανγξαθία, Αζιεηηθή ηερλνινγία, Φπζηνζεξαπεία, Νηόπηλγθ,
Μεηξήζεηο θαη αμηνιόγεζε, Αεξόκπηθ, Σηαηηζηηθή, Φπζηνινγία, Δξγνκεηξία, θ.α. Ο
θαηάινγνο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ είλαη ελδεηθηηθόο θαη όρη πεξηνξηζηηθόο.
4. ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Θα ππάξμεη ε
δπλαηόηεηα λα ππνβιεζνύλ θαη short paper, θαζώο θαη νιόθιεξεο εξγαζίεο (full
paper), νη νπνίεο εθόζνλ θξηζνύλ θαη γίλνπλ δεθηέο από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
θαη θαηαβάινπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζα δεκνζηεπζνύλ νιόθιεξεο ζην 1ο ηεύτος
ηοσ 2020 ηοσ Δπιζηημονικού Περιοδικού ηης Δ.Γ.Β.Δ.. Τν πνζό ζπκκεηνρήο γηα
ηα short paper είλαη 70 € θαη γηα ηα full paper 100 €. Οη νδεγίεο θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ππνβνιήο νιόθιεξεο εξγαζίαο (full paper) ή short paper είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ηεο Δ.Γ.Β.Δ. θαη ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ.
ζηε δηεύζπλζε www.egve.gr, θαζώο θαη ζην site ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ζηε
δηεύζπλζε www.hellenicjsport.com θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα
γλσξίδνπλ όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από
ην APA 4 θαη κεηαγελέζηεξα. Τα full paper δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 8
δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλό δηάζηεκα, 10 cpi, Arial) θαη ηα short paper ηηο 3
δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλό δηάζηεκα, 10 cpi, Arial). Οη εξγαζίεο ζα
ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Δ.Γ.Β.Δ. όπσο θαη όιεο νη ππόινηπεο (γηα ην

ζπλέδξην) θαη ζα πξέπεη απαξαηηήησο εθόζνλ δελ ππνβιεζνύλ κέζσ δηαδηθηύνπ, λα
ζπλνδεύνληαη από cd.
5. Οη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηαθηνπνηεζνύλ ηακεηαθώο (ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλνη
ζεσξνύληαη όζνη ζα έρνπλ πιεξώζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2020), κπνξνύλ λα
απεπζπλζνύλ ζηε γξακκαηεία ηεο Δ.Γ.Β.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύλ πόζεο
ζπλδξνκέο νθείινπλ. Όζνη επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζηελ Δ.Γ.Β.Δ., λα απνζηείινπλ
θσηνηππία ηνπ πηπρίνπ ηνπο, καδί κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (επώλπκν, όλνκα,
παηξώλπκν, δηεύζπλζε, η.θ., πόιε, λνκό, ηειέθσλν, έηνο ιήςεο πηπρίνπ, εηδηθόηεηα,
e.mail) θαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή θαη ηε ζπλδξνκή, γηα λα
επσθειεζνύλ από ηελ εηδηθή ηηκή πνπ ηζρύεη γηα ηα ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε.
6. Γηα εξσηήζεηο (π.ρ. γηα ηηο ζπλδξνκέο πνπ νθείινληαη) ή γηα νπνηεζδήπνηε
δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ Δ.Γ.Β.Δ. (είηε
ηειεθσληθά ζην 2310 / 282512, είηε ζηέιλνληαο e-mail, είηε εξρόκελνη ζηα γξαθεία
καο, όπνπ κπνξείηε λα εγγξαθείηε θηόιαο), θάζε κέξα (εθηόο Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο)
από ηηο 17.30 έσο 21.30.

