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Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο 28ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Δ.Σ.Φ.Α.Α.) που θα πραγματοποιηθεί
από 15 έως 17 Μαΐου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής.
Το 28ο Συνέδριο εγκαινιάζει μια νέα σειρά συνεδρίων στα οποία τον πρώτο λόγο θα
έχουν οι νέοι ερευνητές και στο προσκήνιο θα έρθουν οι καλές πρακτικές, οι συναντήσεις
με τους ειδικούς και οι καινοτόμες εφαρμογές.
Σε αυτή την περίοδο των γεωπολιτικών προκλήσεων και των ανακατατάξεων και με
αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων ελεύθερης Θράκης, η κεντρική ομιλία αφορά το
ρόλο του αθλητισμού στην παγκόσμια ειρήνη. Την Παρασκευή στις 15 Μαΐου λίγο πριν
την τελετή έναρξης ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης θα μιλήσει με θέμα «Η σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
σήμερα».
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές το συνέδριο θα φιλοξενήσει ημερίδα για τους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες, καλές πρακτικές αλλά και
δράσεις που φέρνουν την κοινωνία εντός του Πανεπιστημίου.
Κάθε χρόνο η ΟΕ καταβάλλει προσπάθεια να εξασφαλίζει το καλύτερο συνεδριακό
περιβάλλον, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των
συνέδρων σε σημαντικά ζητήματα και να διαμορφώνονται θέσεις που συμβαδίζουν ή
προλαβαίνουν τις επιστημονικές εξελίξεις. Τελικός στόχος είναι πάντα, η εξασφάλιση
των καλύτερων προϋποθέσεων εξέλιξης της Αθλητικής Επιστήμης και η επαγγελματική
διασφάλιση των αποφοίτων μας με απώτερο όραμα την υγεία και την ευρωστία των
πολιτών.
Αγαπητοί φίλοι/ες,
σας καλώ να συμμετέχετε και πάλι στο «Συνέδριο της Κομοτηνής» συμβάλλοντας στην
επιτυχία που για τόσα χρόνια με τη δική σας παρουσία καταφέρνουμε.
Σας εύχομαι να απολαύσετε το συνέδριο και την Κομοτηνή

Αντώνης Καμπάς, Καθηγητής
Πρόεδρος Ο.Ε. 28ου ΔΣΦΑΑ
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Κεντρικός Ομιλητής
Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης
Είναι Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Εκτελεστικός
Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και
Επικεφαλής του Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας & ΝΑ Ευρώπης.
Είναι διαλέκτης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στη
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Διδάσκει στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής
Άμυνας και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα
πανεπιστημίων, καθώς και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου. Έχει
μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο πρόσφατα βιβλία τα εξής: «Πρόσφυγες, Ευρώπη,
Ανασφάλεια», «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν» (εκδόσεις Παπαδόπουλος) και “A Closer
Look at Russia and its Influence in the World” (Nova Publishers).
http://www.idis.gr/?page_id=480
Η σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας σήμερα
Πόσο επίκαιρη είναι η ολυμπιακή εκεχειρία και πως μπορεί να αντιμετωπίσει τις
διεθνείς προκλήσεις; Είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε προσωρινή κατάπαυση του
πυρός κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων; Ποιες
είναι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες στον 21ο αιώνα; Μπορούμε να προσδοκούμε σε
μία “τομή” στο προσεχές μέλλον;
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Επιτροπές
Συντονιστική / Εκτελεστική Επιτροπή
Αρχοντίδου Κορίνα Μέλος ΕΤΕΠ
Αστραπέλλος Κωνσταντίνος Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αυλωνίτη Αλεξάνδρα Επίκουρη Καθηγήτρια
Βερναδάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γιαννακόπουλος Ανέστης Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γιαννακού Ερασμία Διδακτικό Προσωπικό
Γραδούλα Χρύσα Μέλος ΕΤΕΠ
Δουρούκης Ρίζος Μέλος ΕΤΕΠ
Καζαντζής Χρήστος Μέλος ΕΤΕΠ
Καζαντζή Μάρθα Διοικητικός Υπάλληλος
Κάλτσος Αθανάσιος Μέλος ΕΤΕΠ
Καραπάνου Ιωάννα Γραμματέας Τ.Ε.Φ.Α.Α. , Διοικητικός Υπάλληλος
Κουφού Τζούλια Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ματσούκα Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μαυρίδης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπαξεβάνη Μαρία Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπάρμπας Ιωάννης Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπερμπερίδου Φανή Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πάφης Γιώργος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ρόκκα Στέλλα Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σιριβιανού Ελένη Νηπιαγωγός
Σμήλιος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σπάσης Απόστολος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σπυριδοπούλου Ελένη, M.Sc. Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ΔΠΘ
Φιλίππου Φίλιππος Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Χατζηνικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Χριστοφορίδης Χρήστος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Επιστημονική Επιτροπή
Επίτιμοι Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής
Γκοδόλιας Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κιουμουρτζόγου Ευθύμης Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ταξιλδάρης Κυριάκος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τοκμακίδης Σάββας Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αθαναηλίδης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αμούτζας Κυριάκος Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
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Αυλωνίτη Αλεξάνδρα
Βερναδάκης Νικόλαος
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
Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Πυλιανίδης Θεόφιλος
Σμήλιος Ηλίας
Τσαμουρτζής Ευάγγελος
Τσίτσκαρη Ευστρατία
Υφαντίδου Γεωργία
Φιλίππου Φίλιππος
Χατζηνικολάου Αθανάσιος
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Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Καμπάς Αντώνης Καθηγητής
Οργανωτική Επιτροπή
Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής
Δέρρη Βασιλική Καθηγήτρια
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια
Ζέτου Ελένη Καθηγήτρια
Κούλη Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια
Κώστα Γεώργιος Καθηγητής
Μάλλιου Παρασκευή Καθηγήτρια
Μπεμπέτσος Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
Πυλιανίδης Θεόφιλος Καθηγητής
Τσίτσκαρη Ευστρατία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τιμητική Επιτροπή

Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
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 Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού
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Θεματικές Ενότητες

• Αθλητικές Κακώσεις και Αποκατάσταση
• Αθλητική Ψυχολογία
• Άσκηση και Ανάπτυξη
• Άσκηση και Μυοσκελετικές Κακώσεις & Παθήσεις
• Διατροφή και Αθλητική Απόδοση
• 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
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Χώρος Διεξαγωγής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού
Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού έχει μεταφερθεί σε νέες
δικές του εγκαταστάσεις (~15.000m2) που βρίσκονται
δίπλα στις αθλητικές του εγκαταστάσεις στην περιοχή
της Πανεπιστημιούπολης (Οικοδομικό Τετράγωνο
Εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ~198 στρέμματα).
Το νέο κτίριο διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας, 2
αμφιθέατρα, υπερσύγχρονο εργαστηριακό χώρο,
γραφεία διδασκόντων και τη Γραμματεία. Σε διπλανά
αυτόνομα κτίρια στεγάζονται επίσης το κέντρο
αποκατάστασης (521 m2) και η βιβλιοθήκη του
Τμήματος (1008 m2) με επιπλέον αναγνωστήριο
ατόμων με αναπηρίες, βιβλιοστάσιο και αίθουσα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η μετακίνηση του Τμήματος στις νέες εγκαταστάσεις
όπως ήταν αναμενόμενο έδωσε ώθηση και στη
διοργάνωση και διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου
καθώς η συγκέντρωση των συμμετεχόντων στο
νέο χώρο δίνει την ευκαιρία για αλληλεπίδραση,
γνωριμίες και ανάπτυξη νέων συνεργασιών αλλά και
παρακολούθηση περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων.
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Το Ίδρυμα
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό
Διάταγμα υπ’ αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε
τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975.
Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου
Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν
από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.

της Θράκης και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με
την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας
του, έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων
Ελληνικών ΑΕΙ.
Ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ΔΠΘ είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Κράτος δια του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διοίκηση του ΔΠΘ έχει έδρα της την Κομοτηνή, η
οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα οκτώ Σχολές και
δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης –
εφτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην
Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Συνολικά
φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές.
Το ΔΠΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της
εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής
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Υποβολή Εργασιών
Προκειμένου οι περιλήψεις να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Εγγραφείτε λοιπόν από το κουμπί «Εγγραφή» και στη συνέχεια υποβάλλετε την περίληψή σας συμπληρώνοντας
τη «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:
1. 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.
2. Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το e-mail σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας
με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
3. Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των ψηφιακά
αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster).
4. Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την περίληψή σας σε αυτήν στην οποία
αντιστοιχεί περισσότερο.
5. Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακά 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.
Μπορείτε, ως ομιλητής, να παρουσιάσετε μέχρι 2 περιλήψεις.
Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των περιλήψεών σας γνωστοποιούνται από το site του 28ου
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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Προετοιμασία 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. Το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και το αρχικό του ονόματός του, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
3. Το Ίδρυμα/Διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα, με μικρά 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 της Οργανωτικής Επιτροπής με τους
συνέδρους.
5. Τα επίθετα του καθενός από τους υπολοίπους συγγραφείς της περίληψης (αν υπάρχουν) και το αρχικό των
ονομάτων τους, με έντονα μικρά γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
6. Τα ιδρύματα/διευθύνσεις των υπολοίπων συγγραφέων, με μικρά γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
7. Παρακαλούμε, επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή όλων των στοιχείων των συγγραφέων.
8. 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.
9. 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
10. 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
Υποβολή της Περίληψής σας
1. Ανοίξτε τη φόρμα υποβολής και εισάγετε την περίληψή σας (είτε πληκτρολογώντας την είτε με αντιγραφή
και επικόλληση από ήδη υπάρχον αρχείο). Στην περίπτωση που θα την αντιγράψετε και θα την επικολλήσετε
στο σχετικό πλαίσιο φροντίστε να διαβάσετε την περίληψή σας πριν την αποστείλετε προκειμένου να
σιγουρευτείτε ότι έχει επικολληθεί σωστά.
2. Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θεματική ενότητα του Συνεδρίου. Επίσης επιλέξτε αν η εργασία θα
παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακά αναρτημένη ανακοίνωση.
3. Σε περίπτωση που θέλετε η εργασία σας να συμπεριληφθεί στο 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.
4.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.
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Οδηγίες παρουσίασης της εγκεκριμένης εργασίας σας
Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης είτε της προφορικής είτε της ψηφιακά
αναρτημένης εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.icpess.gr).
Οδηγίες για τις προφορικές ανακοινώσεις
Εάν η εργασία σας εγκριθεί ως προφορική ανακοίνωση πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
• Η εργασία σας θα παρουσιαστεί με τη μορφή powerpoint παρουσίασης με data projector
• Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει 8 διαφάνειες powerpoint, , εκ των οποίων η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς και την προέλευση και η τελευταία τη βιβλιογραφία της περίληψης.
• Η χρονική διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι 10 λεπτά.
• Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης θα πρέπει να είναι στην ΑΓΓΛΙΚΗ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (σε ένα
ενιαίο αρχείο παρουσίασης).
• Η παράδοση του αρχείου παρουσίασης γίνεται μισή ώρα πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας, στην
αίθουσα που θα παρουσιαστεί η εργασία.
• Για τυχόν δοκιμές ή διορθώσεις της παρουσίασης θα λειτουργεί γραμματεία υποστήριξης ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων στην αίθουσα H/Y.
• Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “oral” και δημιουργήστε την παρουσίασή
σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).
Οδηγίες για τις ψηφιακά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters)
Εάν η περίληψή σας εγκριθεί ως ψηφιακά αναρτημένη ανακοίνωση e-poster πρέπει να λάβετε υπόψη τα
παρακάτω:
• Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ψηφιακές, δηλαδή είναι αρχεία powerpoint που παρουσιάζονται σε
γιγαντοοθόνη και όχι εκτυπωμένα Poster.
• Θα πρέπει να ετοιμάσετε την παρουσίασή σας αμέσως μετά την έγκρισή της σε μορφή «παρουσίασης
powerpoint», γράφοντας το κείμενο στην ΑΓΓΛΙΚΗ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, και σε 2 μόνο διαφάνειες εκ
των οποίων: η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, την προέλευση, το σκοπό και τη μέθοδο
και η δεύτερη τα αποτελέσματα τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία.
• Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής σας παρουσίασης (e-poster), θα πρέπει να αποστείλετε το αρχείο στο
email: icpess@artion.com.gr το αργότερο μέχρι τις 5 Μαΐου 2020. Προσοχή: «σώστε» το αρχείο ονομάζοντάς το με το Νούμερο Ανακοίνωσης (πχ. P01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας.
• Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “e-poster” και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).
ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι και όσες από εσάς επιθυμείτε να συμπεριληφθεί η εργασία σας στο διαγωνισμό για το
«Βραβείο Νέων Ερευνητών» υποβάλλετε την εργασία σας ΜΟΝΟ για e-poster και στη διαδικασία κατάθεση της
περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή *για το Βραβείο Νέων Ερευνητών.
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 μετα 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.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης είτε της προφορικής είτε της ψηφιακά
αναρτημένης εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.icpess.gr.
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Σημαντικές Ημερομηνίες
Έναρξη υποβολής περιλήψεων
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων
Ενημέρωση συγγραφέων για διορθώσεις
Οριστική υποβολή διορθωμένων περιλήψεων
Ειδοποίηση αποδοχής περιλήψεων
Λήξη προεγγραφών (χαμηλότερο κόστος)
Έναρξη Συνεδρίου

Τρίτη, 10/12/2019
Παρασκευή, 28/02/2020
Δευτέρα, 30/03/2020
Σάββατο, 04/04/2020
Τετάρτη, 08/04/2020
Τετάρτη, 15/04/2020
Παρασκευή, 15/05/2020

Διαδικασία & Κόστος Εγγραφής
Τύποι εγγραφών

Προεγγραφή (έως 15/04/19)

Εγγραφή (από 16/04/19)

Σύνεδρος που παρουσιάζει εργασία

40 €

50 €

Σύνεδρος *

40 €

50 €

Εκπαιδευτικός ΦΑ *

10 €

20 €

Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΠΘ *

15 €

15 €

Φοιτητής/-τρια *

15 €

15 €

Δωρεάν

Δωρεάν

Προπτυχιακός φοιτητής/-τρια ΔΠΘ *

*Παρακαλώ σημειώστε πως εάν παρουσιάζετε εργασία πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας ως «Σύνεδρος που
παρουσιάζει εργασία»
• Οι φοιτητές οφείλουν να επιδείξουν το φοιτητικό τους πάσο
• Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
– H εγγραφή περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Πρόγραμμα συνεδρίου
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
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Βραβεύσεις Εργασιών
Βραβείο Νίκος Σαμαράς
Στο Συνέδριο θα βραβευθούν με χρηματικά
έπαθλα τρεις προφορικές και τρεις
αναρτημένες ανακοινώσεις.
Τα χρηματικά έπαθλα είναι € 100 για κάθε
προφορική ανακοίνωση και € 50 για κάθε
αναρτημένη ανακοίνωση. 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.
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 28ο ΔΣΦΑΑ του 2020.
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 28ο ΔΣΦΑΑ 2020.
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 29ο ΔΣΦΑΑ.
Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το ΒΝΕ στο 28ο ΔΣΦΑΑ 2020, 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), το Σάββατο 16 Μαΐου 2020.
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Γραμματεία Συνεδρίου
ΑRTION CONFERENCES & EVENTS
Επίσημος Οργανωτής Συνεδρίου – PCO για το
28ο 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 Επιστημονικού Προγράμματος
Λίλα Σταθάκη
Διαχείριση Συνέδρων & Διαμονής
Μάρκος Παπαδόπουλος
Εκδόσεις
Δέσποινα Σαχαρίδη
Marketing
Στέλιος Ματσάγκος
Χορηγικό
Έφη Μαμόγλου
IT
Γεώργιος Κανακάρης
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΄ Συνεδριο
΄
28o Διεθνες
΄ Αγωγης
΄
Φυσικης
& Αθλητισμου΄
15-17 Μαΐου 2020
Κομοτηνή

www.icpess.gr

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANISER
www.artion.com.gr

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

