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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. 
                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΟ: .......................................………… E - mail: ………………………………………………………. 
     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                             ΜΕΧΡΙ 11 / 11 / 2022         ΑΠΟ 12 / 11 / 2022     
- Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.,               
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση,                                          Δωρεάν                          Δωρεάν 
με δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου 
και όλων των σεμιναρίων.     
- Φοιτητές και λοιποί,          
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση,                                          10 Ευρώ                        15 Ευρώ 
με δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου 
και όλων των σεμιναρίων. 
- Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για     
τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. 
με δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου                       25 Ευρώ                        30 Ευρώ 
και όλων των σεμιναρίων.     
- Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για 
όλους τους υπόλοιπους με δυνατότητα παρακολού-                30 Ευρώ                        35 Ευρώ 
θησης του συνεδρίου και όλων των σεμιναρίων           
- Για υποβολή short paper με δυνατότητα παρακο-  
λούθησης του συνεδρίου και όλων των σεμιναρίων.                70 Ευρώ                        70 Ευρώ 
- Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper)  
με δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου 
και όλων των σεμιναρίων.                                                       100 Ευρώ                      100 Ευρώ    
 
  Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά)                Poster (0,80 πλάτος x 1,00 m ύψος)    
  Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά)                        Short paper (20 λεπτά)           
Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας συμπληρώστε και τα παρακάτω (τα στοιχεία συμπληρώνονται από 
τον πρώτο συγγραφέα και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας και αποδοχής 
των όρων διεξαγωγής του συνεδρίου που θέτει η οργανωτική επιτροπή). Προθεσμία υποβολής μέχρι 2 / 12 / 2022, χωρίς 
δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση. 
ΤΙΤΛΟΣ:................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................................      ΥΠΟΓΡΑΦΗ: .............................................   
Αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής και το αποδεικτικό πληρωμής στην Ε.Γ.Β.Ε.,  
Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη ή στο info@egve.gr 


