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Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
Αγαπητοί φίλοι του συνεδρίου,
Ελπίζω η νέα χρονιά να μας φέρει αυτό που όλοι επιθυμούμε: επιστροφή στην
κανονικότητα! Το πώς θα είναι αυτή και ποιες από τις επιδράσεις που δέχτηκε η ζωή
μας θα επιλέξουμε να κρατήσουμε, μένει να το δούμε.
Ένα είναι σίγουρο: η πανδημία ανέδειξε τα υπέρ και τα κατά της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Ας σταχυολογήσουμε λοιπόν τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας και ας επενδύσουμε μελλοντικά σε υβριδικούς
τρόπους εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι το παρόν και όχι
το μέλλον!
Το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ με την 28η
διοργάνωσή του και το 1ο e-Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, «έδειξε» τον δρόμο και
πρωτοπόρησε για ακόμα μια φορά. Η πρωτοβουλία αυτή στέφθηκε, κατά γενική
ομολογία, με μεγάλη επιτυχία.
Καθώς λοιπόν η πανδημία του Covid-19 παραμένει απειλητική, διοργανώνουμε το 29ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διαδικτυακά και φέτος, ωστόσο σε
νέα πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για e-συνέδρια και προσφέρει μια εντελώς νέα
«εικονική» εμπειρία. Την επιτυχία και αυτού του συνεδρίου την εγγυάται η δική σας
συμμετοχή μέσω της κατάθεσης εργασιών και της εγγραφής σας στο συνέδριο, που
όπως πάντα αναμένουμε να είναι μεγάλη.
Στο συνέδριο αυτό θα φιλοξενήσουμε δυο κεντρικές ομιλίες, την Παρασκευή 14
και το Σάββατο 15 Μαΐου το απόγευμα. Ο πρώτος κεντρικός ομιλητής, είναι ο
καθηγητής Theodore J. Angelopoulos, πρόεδρος του Department of Rehabilitation
and Movement Science, College of Nursing and Health Sciences, του Πανεπιστημίου
του Vermont των Η.Π.Α., που θα εστιάσει στο ρόλο του μυϊκού μεταβολισμού στη
λειτουργία του οργανισμού, ένα θέμα πάντα επίκαιρο και σημαντικό. Η δεύτερη
ομιλήτρια είναι η καθηγήτρια Renate Zimmer, τ. Πρόεδρος του Τμήματος Αθλητικής
Επιστήμης του πανεπιστημίου Osnabrück, και του Ινστιτούτου Προσχολικής Αγωγής
και ανάπτυξης των παιδιών της Κάτω Σαξονίας της Γερμανίας, η οποία θα εστιάσει
στην κινητική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση, ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο και
θεμελιώδες για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής.
Όπως πάντα, ετοιμάζουμε ενδιαφέροντα Webinars και Web Tables καθώς και Podcasts
σε φλέγοντα ζητήματα της Αθλητικής Επιστήμης.
Σας καλώ να δώσετε και πάλι το e-παρών στο 2ο e-Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, το
29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
Εμβολιαζόμαστε, μένουμε υγιείς και στις 14-16/05/2021 συμμετέχουμε στο
αγαπημένο μας συνέδριο.

Αντώνης Καμπάς
Καθηγητής Κινητικής Ανάπτυξης
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου ΔΣΦΑΑ
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Επιτροπές
Τιμητική Επιτροπή
Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αυγενάκης Λευτέρης Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
Μαυρωτάς Γεώργιος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
Μέτιος Χρήστος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τσαλικίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ροδόπης
Γκαράνης Ιωάννης Δήμαρχος Κομοτηνής
κ.κ. Παντελεήμων Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καì Κομοτηνñς
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Πρύτανης
Γαβριηλίδου Ζωή Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρης Φώτιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης,
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Έρευνας και Διά Βίου
Εκπαίδευσης
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Διοικητικών Υποθέσεων
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Καμπάς Αντώνης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Οργανωτική Επιτροπή
Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δέρρη Βασιλική Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ζέτου Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κούλη Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κώστα Γεώργιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μάλλιου Παρασκευή Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Πυλιανίδης Θεόφιλος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τσίτσκαρη Ευστρατία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Υφαντίδου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
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Επιστημονική Επιτροπή
Επίτιμοι Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής
Γκοδόλιας Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κιουμουρτζόγου Ευθύμης Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ταξιλδάρης Κυριάκος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τοκμακίδης Σάββας Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αθαναηλίδης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αμούτζας Κυριάκος Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Βερναδάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γαργαλιάνος Δημήτριος
Γιοφτσίδου Ασημένια
Γουλιμάρης Δημήτρης
Γούργουλης Βασίλειος
Δέρρη Βασιλική
Δούδα Ελένη
Ζέτου Ελένη
Ισπυρλίδης Ιωάννης
Καμπάς Αντώνης
Κασαμπαλής Αθανάσιος
Κούλη Όλγα
Κουρτέσης Θωμάς
Κυριαλάνης Πασχάλης
Κώστα Γεώργιος
Λάιος Αθανάσιος
Λαπαρίδης Κώστας
Μάλλιου Παρασκευή
Μάντης Κωνσταντίνος
Μαρτινίδης Κώστας
Ματσούκα Ουρανία
Μαυρίδης Γεώργιος
Μιχαλοπούλου Μαρία
Μπάτσιου Σοφία
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Μπενέκα Αναστασία
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Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Πυλιανίδης Θεόφιλος
Ρόκκα Στυλιανή
Σμήλιος Ηλίας
Τσαμουρτζής Ευάγγελος
Τσίτσκαρη Ευστρατία
Υφαντίδου Γεωργία
Φιλίππου Φίλιππος
Χατζηνικολάου Αθανάσιος

Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Συντονιστική / Εκτελεστική Επιτροπή

Κορίνα Αρχοντίδου
Κωνσταντίνος Αστραπέλλος
Ανέστης Γιαννακόπουλος
Ερασμία Γιαννακού
Χρύσα Γραδούλα
Ρίζος Δουρούκης
Χρήστος Καζαντζής
Μάρθα Καζαντζή
Αθανάσιος Κάλτσος
Ιωάννα Καραπάνου
Ελένη Σπυριδοπούλου, M.Sc.

Μέλος ΕΤΕΠ-Δ.Π.Θ.
Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Διοικητικός Υπάλληλος-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μέλος ΕΤΕΠ-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γραμματέας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. , Διοικητικός Υπάλληλος
Υποψήφια Διδάκτορας -Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Αλεξάνδρα Αυλωνίτη
Τζούλια Κουφού
Ουρανία Ματσούκα
Γεώργιος Μαυρίδης
Μαρία Μπαξεβάνη
Ιωάννης Μπάρμπας
Φανή Μπερμπερίδου
Γιώργος Πάφης
Στέλλα Ρόκκα
Ηλίας Σμήλιος
Απόστολος Σπάσης
Φίλιππος Φιλίππου
Αθανάσιος Χατζηνικολάου
Χρήστος Χριστοφορίδης

Επίκουρη Καθηγήτρια-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π. -Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτήςς Καθηγητής-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ε.Ε.Π.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
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Θεματικές Ενότητες

• Αθλητικές Κακώσεις και Αποκατάσταση
• Αθλητική Ψυχολογία
• Άσκηση και Μυοσκελετικές Κακώσεις & Παθήσεις
• Εμβιομηχανική
• Επιστήμες του Χορού
• Εργοφυσιολογία
• Ιστορία του Αθλητισμού – Κοινωνιολογία
• Κινητική Μάθηση-Ανάπτυξη-Απόδοση
• Νέες Τεχνολογίες στη Φ.Α. και στον Αθλητισμό
• Οργάνωση & Μάρκετινγκ του Αθλητισμού & της Αναψυχής
• Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων
• Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων
• Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα-Άσκηση & Άτομα με Αναπηρία
• Συνταγογράφηση της άσκησης
• Φυσική Αγωγή στην Α’Βάθμια & Β’Βάθμια Εκπαίδευση
• Φυσική Δραστηριότητα

7

Υποβολή Εργασιών
Οδηγίες Υποβολής Περίληψης
Προκειμένου οι περιλήψεις να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Υποβάλλετε την περίληψή σας συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασίας.
Περιλήψεις που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα
του Συνεδρίου.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση
το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια εργασία, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς της εργασίας, η
περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.
Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής &
Υποβολής της.
• Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης
να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των
ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
• Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το e-mail σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας
με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
• Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των ψηφιακά
αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters).
• Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την περίληψή σας σε αυτήν στην οποία
αντιστοιχεί περισσότερο.
• Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο
οι κριτές των περιλήψεων έχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε ψηφιακά
αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.
*Με την ιδιότητα του «παρουσιαστή» μπορείτε, να καταθέσετε μέχρι 2 περιλήψεις.
Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από το site του 29ου Δ.Σ.Φ.Α.Α.
αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες
αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου.
Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των
περιλήψεών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της περίληψής σας.
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Οδηγίες Συγγραφής & Προετοιμασίας της Περίληψής σας
1. Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά
αντιπροσωπευτικός της μελέτης που έχει γίνει. Θα πρέπει να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο με
κεφαλαία έντονα γράμματα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
2. Τα επίθετα των συγγραφέων και τα αρχικά των ονόματών τους, με κεφαλαία γράμματα, τόσο στα
ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Υπογραμμίζετε το όνομα του παρουσιαστή.
3. Τα Ιδρύματα/Φορείς των συγγραφέων, με κεφαλαία γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα
αγγλικά.
4. Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του πρώτου συγγραφέα (ή του συγγραφέα με
τον οποίο θα αναπτυχθεί η επικοινωνία). Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την
εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας.
5. Παρακαλούμε, επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή όλων των στοιχείων των συγγραφέων.
6. Η Περίληψη αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/
είς και πολύ συνοπτικά περιέχει: το πρόβλημα, το σκοπό, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη
στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα, τα
συμπεράσματα που εξήχθησαν και την πρακτική εφαρμογή τους.
7. Η Περίληψη θα πρέπει να:
• έχει μέγιστη έκταση 400 λέξεις
• είναι μία ενιαία παράγραφος χωρίς υποκεφάλαια
• είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.
8. Η Περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να έχει:
• Πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις και εικόνες
• Βιβλιογραφικές αναφορές
• Στατιστικούς δείκτες
• Τα ονόματα, τα ιδρύματα και τις διευθύνσεις επικοινωνίας των συγγραφέων εντός του κειμένου της
περίληψης.
9. Οι ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ που θα επιλέξετε να εισάγετε, θα πρέπει να είναι γραμμένες με κεφαλαία
γράμματα, χωρισμένες με κόμμα.
10. Σε περίπτωση που θέλετε η εργασία σας να συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό για το Βραβείο Νέων
Ερευνητών υποβάλλετε την περίληψη ΜΟΝΟ για ψηφιακά αναρτημένη ανακοίνωση (E-Poster) και
κατά την υποβολή της περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή.
11. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε την εργασία σας και ως Short Paper, κατά την
υποβολή της περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή.
Να σημειωθεί ότι οι αξιολογητές του Συνεδρίου έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν την εργασία σας ως
ψηφιακά αναρτημένη παρουσίαση ενώ την έχετε δηλώσει ως προφορική και το αντίστροφο.

Οδηγίες Υποβολής της Περίληψής σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Πατήστε εδώ και δημιουργείστε τον καινούργιο σας λογαριασμό για το Συνέδριο.
Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πατήστε «Submit», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της
ηλεκτρονικής υποβολής. Εάν δεν τα συμπληρώσετε, δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη διαδικάσία.
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Στη γραμμή μενού θα εμφανιστεί το κουμπί «Abstract Submission». Πατήστε το και η διαδικασία ξεκινάει.
i. Εισάγετε τον Τίτλο της περίληψής σας, με κεφαλαία γράμματα, ελληνικά & αγγλικά.
ii. Συνεχίστε επιλέγοντας τον Τύπο Παρουσίασης της εργασίας σας (Oral ή E-poster). Πατήστε
«Continue».
iii. Επιλέξτε τη Θεματική Ενότητα του Συνεδρίου Πατήστε «Continue».
iv. Συμπληρώστε τα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, Φορέας) μόνο αυτού που θα παρουσιάσει την εργασία
(Presenting Author). Πατήστε «Continue».
v. Εισάγετε ΜΟΝΟ το Κείμενο της Περίληψής σας.
vi. Συμπληρώστε τις Λέξεις – Κλειδιά, με κεφαλαία γράμματα, χωρισμένες με κόμμα.
vii. Ανεβάστε το Πλήρες Αρχείο της Περίληψής σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής (σε μορφή
doc, docx). Πατήστε «Continue».
viii. Συμπληρώστε τα Ονόματα και τα Ιδρύματα όλων των συγγραφέων της περίληψης, ελληνικά &
αγγλικά.
ix. Συμπληρώστε το κινητό αυτού που θα παρουσιάσει την εργασία (Presenting Author).
x. Διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες δύο ερωτήσεις και απαντήστε υποχρεωτικά με YES/NO.
Πατήστε «Continue».
xi. Θα δείτε σε μία σελίδα όλα τα στοιχεία που είχατε εισάγει στις προηγούμενες ενότητες. Ελέγξτε ότι
τα έχετε καταχωρήσει σωστά. Εφόσον βεβαιωθείτε ότι ειναι εντάξει πατήστε «Continue».
xii. Διαβάστε τους Όρους και Προυποθέσεις (Terms & Conditions) του Συνεδρίου και εφόσον είστε
έτοιμοι και έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία, πατήστε «Submit».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα και να διορθώσετε τα πεδία που έχετε
συμπληρώσει σε οποιδήποτε χρόνο, ακόμη και εάν έχετε πατήσει «Submit», μέχρι να λήξει η υποβολή των
περιλήψεων και να κλείσει το σύστημα.
Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σας στο Συνέδριο και η παρουσίαση της προφορικής ή ψηφιακά αναρτημένης
ανακοίνωσής σας θα πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών του Συνεδρίου, το οποίο θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα με το πέρας των εργασιών αυτού. Στην περίπτωση που δεν παρουσιάσετε την
προφορική ή ψηφιακά αναρτημένη εργασία σας κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί από το Πρόγραμμα
του Συνεδρίου, η περίληψή σας ΔΕΝ θα αναρτηθεί στον σχετικό ιστοχώρο.
Για οποιδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Συνεδρίου κα Κέλλυ
Αγγελάκη, στο παρακάτω e-mail: icpess@artion.com.gr.
Καλή Επιτυχία!
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Σημαντικές Ημερομηνίες
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιλήψεων & Εγγραφών Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Περιλήψεων Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
Ειδοποίηση Αποδοχής Περιλήψεων Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
Λήξη Εγγραφών Παρουσιαστών Περιλήψεων Κυριακή 25 Απριλίου 2021
Έναρξη Συνεδρίου Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Διαδικασία & Κόστος Εγγραφής
Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Τύποι εγγραφών
Σύνεδρος που παρουσιάζει εργασία*

40 €

Σύνεδρος

15 €

Εκπαιδευτικός ΦΑ

15 €

Μεταπτυχιακός Φοιτητής/ τρια ΔΠΘ

15 €

Φοιτητής-τρια άλλων Σχολών ΤΕΦΑΑ

5€

Φοιτητής/ -τρια Τμήματος Δ.Π.Θ.

Δωρεάν

* Ως «Σύνεδρος που παρουσίαζει εργασία» εγγράφεται ο κάθε ένας που θα οριστεί ως παρουσιαστής της
εργασίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή να παρουσιαστεί στο συνέδριο, ανεξαρτήτου ιδιότητας.
• Όλοι οι Φοιτητές κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, πρέπει να ανεβάσουν φωτογραφία του
φοιτητικού τους πάσο, στην οποία να φαίνεται το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν και η ημερομηνία λήξης
αυτού.
• Σε όλες τις τιμές, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.
– H εγγραφή περιλαμβάνει:
• Πληρή Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος όλες τις ημέρες
• Τεχνική βοήθεια κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα συνεδρίου
• Ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων
• Μοναδική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με κωδικό για κάθε εγγραφή ξεχωριστά
• Ατομικό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης
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Βραβεύσεις Εργασιών
Βραβείο Νίκος Σαμαράς
Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε στη μνήμη
του μεγάλου πετοσφαιριστή, που ήταν
πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. και «έφυγε»
το 2013 τόσο άδοξα από τη ζωή. Ο Νίκος
Σαμαράς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους
πετοσφαιριστές που ανέδειξε η χώρα μας.
Αγωνιζόταν στη θέση του διαγώνιου και
ήταν 263 φορές διεθνής. Διακρινόταν για
το «φαρμακερό» σερβίς του με άλμα και το
κεραυνοβόλο καρφί του.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της
Ορεστιάδας, την οποία ανέδειξε σε μία από
τις κορυφαίες της χώρας μας τη δεκαετία του
‘90. Με την ακριτική ομάδα, μάλιστα, έφτασε στη δεύτερη θέση του Κυπέλλου Συνομοσπονδίας (νυν Challenge
Cup) το 1995, χάνοντας στον τελικό από την πανίσχυρη Παλαβόλο Πάρμα με 3-0 σετ.
Το 1998 άφησε την Ορεστιάδα για την ιταλική Φαλκονάρα. Επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα για να
αγωνισθεί στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2000. Το καλοκαίρι του
2000 πήρε μετεγγραφή για τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2002. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην
ΑΕΚ, την ισπανική Σεβίλλη, την τουρκική Φενερμπαχτσέ, την ελβετική Σενουά, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης κι
έκλεισε την καριέρα του στον Μίλωνα, σε ηλικία 42 ετών. Υπήρξε ο μοναδικός Έλληνας πετοσφαιριστής που έχει
αγωνιστεί στα πρωταθλήματα πέντε χωρών.
Με την Εθνική Ελλάδας των ανδρών αγωνίσθηκε 263 φορές (12ος στη σχετική λίστα της ΕΟΠΕ) και το 1994
κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, που έγινε στην Ελλάδα. Υπήρξε και 160
φορές διεθνής με την Εθνική Εφήβων, με την οποία κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της
Αθήνας το 1989.
Το φετινό βραβείο θα απονεμηθεί στην μεγάλη
μαραθωνοδρόμο Μαρία Πολύζου, πανελληνιονίκη και
βαλκανιονίκη, απόφοιτη του ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ και σήμερα
διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου και
πρέσβειρα του Ελληνικού αθλητισμού. Η Μαρία Πολύζου είναι
η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε
Ολυμπιακούς αγώνες και η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε
μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες, κατέχει μέχρι σήμερα
(2010) το πανελλήνιο ρεκόρ στο Μαραθώνιο στην κλασική
διαδρομή και το πανελλήνιο ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου.
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Βραβείο Νέων Ερευνητών
Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΣΦΑΑ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων και η ενίσχυση της “σύγχρονης
έρευνας αιχμής”. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε το Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ) το οποίο θα απονεμηθεί και
στο 29ο ΔΣΦΑΑ του 2021.
Όσοι νέοι επιστήμονες κάτω από 45 ετών επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
για την επιστημονική αριστεία, παρουσιάζοντας το εξαιρετικό επιστημονικό τους έργο στο 29ο ΔΣΦΑΑ 2021.
Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Επιστημονική Επιτροπή του ΔΣΦΑΑ και την επιστημονική
επιτροπή της ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ, χορηγεί τα βραβεία με βάση την παρουσίαση των ηλεκτρονικά αναρτημένων
ανακοινώσεων (e-posters), επιλέγοντας τις δέκα κορυφαίες παρουσιάσεις αντίστοιχα. Οι συγγραφείς αυτών των
δέκα παρουσιάσεων είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν ειδοποίηση κατάθεσης της εργασίας τους για δημοσίευση
ως σύντομου άρθρου (short paper). Τα Βραβεία Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ), θα απονεμηθούν στους πρώτους
συγγραφείς των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν εγγραφή στο 30ο ΔΣΦΑΑ.
Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το ΒΝΕ στο 29ο ΔΣΦΑΑ 2021, θα πρέπει
υποβάλλοντας την περίληψη της εργασίας τους (Φόρμα Υποβολής Εργασίας) να τσεκάρουν το αντίστοιχο κουτάκι
της υποβολής «για το Βραβείο Νέων Ερευνητών». Όλες οι εργασίες που θα κατατεθούν και θα διαγωνιστούν για
το ΒΝΕ θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).
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Γραμματεία Συνεδρίου
ΑRTION CONFERENCES & EVENTS
Επίσημος Οργανωτής Συνεδρίου – PCO για το
29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

www.artion.com.gr

E. icpess@artion.com.gr
T. 2310250931 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310272275
W. www.icpess.gr
Συντονισμός Έργου
Δέσποινα Αμαραντίδου, Κέλλυ Αγγελάκη
Διαχείριση Έργου
Κέλλυ Αγγελάκη
Γραφιστική Επιμέλεια
Κυριάκος Ζαγκλιβέρης
Marketing
Στέλιος Ματσάγκος
IT
Γεώργιος Κανακάρης
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29o Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού
14-16 Μαΐου 2021
www.icpess.gr

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANISER
www.artion.com.gr

E. icpess@artion.com.gr
Τ. 2310257804 (conference line), 2310272275
W. www.icpess.gr

