15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)
Email: info@egve.gr, egymve@hol.gr
Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 28 Νοεμβρίου 2014, χωρίς δυνατότητα
οποιασδήποτε παράτασης.
Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι
δωρεάν.
Η συμμετοχή στα 4 σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες, 3 εξειδικευμένα σεμινάρια και
ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και
full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 - Διεύθυνση internet, www.egve.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω
θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική,
Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική - Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή,
Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση
και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία
της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία,
Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική,
Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 4 εξειδικευμένα σεμινάρια.
1) Σεμινάριο «Επιστημονικές αποδείξεις υγιούς γήρανσης: Σύστημα φροντίδας LLMCare», σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Η παρακολούθηση του
συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι
δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
2) Σεμινάριο «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαδικασία Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ», σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης». Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα
διανεμηθεί πρότυπο υλικό Κανονισμών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστών Γυμναστηρίων,
Κολυμβητηρίων, Ανοιχτών Γηπέδων Ποδοσφαίρου, κλπ), Συμφωνητικών Δωρεάν Παραχώρησης για Χρήση
Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Συμφωνητικών Παραχώρησης για Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων με
Οικονομικό Αντάλλαγμα, Συμφωνητικών Παραχώρησης για Πραγματοποίηση Καλλιτεχνικών ή άλλων
Εκδηλώσεων, κλπ, με τα οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης καθώς και μια σειρά
άλλων ζητημάτων. Θα διανεμηθούν επίσης πρότυπα τεύχη διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών και
μειοδοτικών διαγωνισμών, οδηγίες για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και αρκετό ακόμα
υποβοηθητικό υλικό για την οργάνωση και διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων ή φορέων που διοικούν και
διαχειρίζονται αθλητικές εγκαταστάσεις. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους
μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο
θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
3) Σεμινάριο «MVP: Μαθαίνω – Vελτιώνομαι – Pαίζω. Μια Εναλλακτική Πρόταση Προσέγγισης του
Θεωρητικού Πλαισίου της Διδακτέας Ύλης στο Δημοτικό Σχολείο και Όχι Μόνο». Στο σεμινάριο
παρουσιάζεται ένα σύγχρονο και καινοτόμο διδακτικό εργαλείο στη Φυσική Αγωγή, όπου η τεχνολογία
ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και κάνει τη θεωρία της Φ.Α. παιχνίδι. Η παρακολούθηση του
συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι
δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Τουρισμός και Αναπηρία», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής
Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Σερρών και τον Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ» Κομοτηνή. Η παρακολούθηση του
συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι
δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NORDIC WALKING: Στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα γίνει και ειδική
παρουσίαση του Nordic Walking μιας νέας αθλητικής δραστηριότητας που ανοίγει καινούργιες πύλες στην
άσκηση, την υγεία και τον τουρισμό. Η συμμετοχή για όλους τους μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο
είναι δωρεάν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short
paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 28 Νοεμβρίου 2014 (χωρίς
δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51,
54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr,
egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από
την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται
απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε
να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης.
Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του
δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος
συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από
τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον
αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν
δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας
(full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν
αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού
περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να
γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και
μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες
(μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi,
Arial).
2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην
υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής,
short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το
παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από
μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και
των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης
επιστημονικής εργασίας.
3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες
εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και
καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των
εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2014 του Επιστημονικού
Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική
ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν
δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και
για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες
οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής και αυτών των εργασιών είναι μέχρι 28 /
11 / 2014.
4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο
πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.

6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να
γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 6 / 12 / 2014. Το πρώτο θέμα θα
ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
7. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα
έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2014), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη
γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που
αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι
επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην
ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, τ.κ.,
δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη
συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη
της Ε.Γ.Β.Ε.
8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες,
μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας,
όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως
12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο
κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια
μέρα από 17.00 έως 19.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 28 / 11 / 2014
1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 97 και μεταγενέστερα,
με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο
οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή
παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην
ξεπερνά τις 250 λέξεις.
3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να
αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι
περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη
ολοκληρωμένες.
5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα
πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και δισκέτα ή cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα
αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου
στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο
Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site
της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε
να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη
πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα
παρουσίασης μέσω Η/Υ.
7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την
Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):..........................................………………………
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):................……………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:....................................…………………………………………………….
ΚΙΝΗΤΟ:..........................................…… E – mail: ………………………………………………
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΧΡΙ 20 / 11 / 2014

- Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.,
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση.
- Φοιτητές και λοιποί,
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση.
- Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για
τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
- Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για
όλους τους υπόλοιπους.
- Για υποβολή short paper
- Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper)
Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά)
Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά)

ΑΠΟ 21 / 11 / 2014

Δωρεάν

Δωρεάν

10 Ευρώ

15 Ευρώ

25 Ευρώ

30 Ευρώ

30 Ευρώ
70 Ευρώ
100 Ευρώ

35 Ευρώ
70 Ευρώ
100 Ευρώ

Poster (0,80 πλάτος x 1,00 m ύψος)
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 έχει θέσει η οργανωτική επιτροπή). Προθεσμία υποβολής μέχρι 28 / 11 /
2014, χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση.
ΤΙΤΛΟΣ: .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................................ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.............................................
Αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην
Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη.

