
 

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) 
 

51, Prox. Koromila Str. ● GR 546 22 Thessaloniki, Makedonia, Greece ● Tel. & Fax: +30 231 0282512 ● email: info@egve.gr 

ΓΔΛΣΙΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
23ο  ΓΙΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................. ΟΝΟΜΑ: ........................................................... 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: .................................................. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ............................................................... 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ..........................................................................….. Σ.Κ: .................................................... 

ΠΟΛΗ: ..……………….........................................…… ΝΟΜΟ: .............................................................. 

ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ (ΓΙΑ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.): ................…… ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ............................................. 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ: ....................................……………………………………………………………………………  

ΚΙΝΗΣΟ: .......................................………… E – mail: ……………………………………………………….. 
 

            ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ                           ΔΩ 14 / 3 / 2020               ΑΠΟ 15 / 3 / 2020 

Α. Καθ. Φςζ. Αγυγήρ, Ιαηποί, Φςζιοθεπαπεςηέρ,            Μια επγαζία   35 €                 Μια επγαζία  45 €   
κλπ, με επιζηημονική ανακοίνυζη.                                Γύο επγαζίερ 50 €                  Γύο επγαζίερ 70 € 
 
Β. Σαμειακά ηακηοποιημένα μέλη ηης                          Μια εργαζία  30 €                  Μια εργαζία    35 €  
Δ.Γ.Β.Δ. με επιζηημονική ανακοίνωζη                       Γύο εργαζίες   50 €                Γύο εργαζίες   60 €   
 
Γ. Φοιηηηέρ και μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ με                       Μια επγαζία   25 €                 Μια επγαζία      30 €  
επιζηημονική ανακοίνυζη.                                             Γύο επγαζίερ 40 €                Γύο επγαζίερ    50 € 
 
Γ. Για ςποβολή short paper.                                                                           70 € 
 
Δ. Για ςποβολή ολόκληπηρ επγαζίαρ (full paper).                                            100 € 
 
Σα ανωηέρω ποζά ιζτύοσν όηαν οι εργαζίες έτοσν ηον ίδιο πρώηο ζσγγραθέα. Για ηις περιπηώζεις Α, 
Β και Γ για κάθε επιπλέον εργαζία παραπάνω από ηις δύο, από ηον ίδιο πρώηο ζσγγραθέα, 20 €. 
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεπίπηυζη παποςζίαζηρ επιζηημονικήρ επγαζίαρ ππέπει να ζςμπληπώζεηε αςηό ηο δεληίο 
ζςμμεηοσήρ. Σα παπαπάνυ ζηοισεία ζςμπληπώνονηαι από ηον ππώηο ζςγγπαθέα με βάζη ηην ιδιόηηηα ηος 
οποίος γίνεηαι και η πληπυμή ηος δικαιώμαηορ ζςμμεηοσήρ και θευπούνηαι υρ δήλυζη ζςμμεηοσήρ για 
παποςζίαζη επιζηημονικήρ επγαζίαρ και αποδοσήρ ηυν όπυν διεξαγυγήρ ηος ζςνεδπίος πος έσει θέζει η 
οπγανυηική επιηποπή. Πποθεζμία ςποβολήρ μέσπι 27 / 3 / 2020. 

 
ΣΙΣΛΟ:.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  

  Πποθοπική ανακοίνυζη (10 λεπηά)              Poster (0,80 πλάηορ x 1,00 m ύτορ)    

  Ολόκληπη επγαζία (20 λεπηά)                      Short paper (20 λεπηά)   
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:..........................................  ΤΠΟΓΡΑΦΗ:...............................................   
 
Αποζηείλεηε ζςμπληπυμένο ηο δεληίο ζςμμεηοσήρ και ηην ηασςδπομική επιηαγή (συπιζηά) ζηην Δ.Γ.Β.Δ., 
Πποξένος Κοπομηλά 51, Σ.Κ. 54622, Θεζζαλονίκη. 

 
 

 


