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18ο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 27 - 29 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
(ΓΧΝΗΑ ΟΓΧΝ Γ΄ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ) 

ΟΡΓΑΝΧΖ: ΔΝΧΖ ΓΤΜΝΑΣΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
          

Οη πξνεηνηκαζίεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη γηα ηε δηνξγάλσζε απφ ηελ Έλσζε Γπκλαζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
 ηνπ 18νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ,  

πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ 27 έσο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2015. 
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΜΔΥΡΗ 13 / 3 / 2015 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ: Δ.Γ.Β.Δ., Πποξένος Κοπομηλά 51, Σ.Κ. 54622, Θεζζαλονίκη  
Σηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  -  Γιεύθςνζη internet, www.egve.gr   
 
Α. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: Σν ζπλέδξην ζα πεξηιακβάλεη: Δηδηθέο εηζεγήζεηο - ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, 8 
εξειδικεςμένα ζεμινάπια (ηα 4 απφ ηα νπνία ζα είλαη δσξεάλ γηα φζνπο εγγξαθνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην ζπλέδξην) θαη ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο απφ φιν ην θάζκα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο (πξνθνξηθέο, 
αλαξηεκέλεο, short  θαη full paper) θαη workshops. 
ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο ζςνέδπιο θα δοθεί βεβαίωζη ζςμμεηοσήρ. Για κάθε ζεμινάπιο επίζηρ θα 
δοθεί σωπιζηή βεβαίωζη ζςμμεηοσήρ. 
 
Β. ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ήδε νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1) Η Φπζηθή Αγσγή απφ ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή κέρξη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 2) 
Άζθεζε θαη ζχλδξνκν DOWN. 3) Οξγάλσζε Γηνίθεζε – Αζθάιεηα Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 3) Νηφπηλγθ 
4) Η Άζθεζε σο Μέζν Θεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο, 5) Παηρλίδηα Αλαςπρήο, θ.α. 
Σέινο, ζην ζπλέδξην ζα ππάξρνπλ ελφηεηεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο αζιεηηθήο 
επηζηήκεο: Αζιεηηθή Φπρνινγία. Οξγάλσζε & Γηνίθεζε. Μάξθεηηλγθ, Μάλαηδκελη. Οξγάλσζε 
γπκλαζηεξίνπ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο & πξντφληα. Αζιεηηθή δηαηξνθή. Άζθεζε θαη δηαηξνθή. Ιαηξηθή ηεο 
άζιεζεο. Άζθεζε θαη πγεία. Θέκαηα Δξγνθπζηνινγίαο, Βηνθηλεηηθήο – Βηνκεραληθήο, Βηνρεκείαο, 
Φπζηνινγίαο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο εθαξκνγέο. Γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα πξνπνλεηηθήο αηνκηθψλ θαη 
νκαδηθψλ αζιεκάησλ. χγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε Φπζηθή Αγσγή θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. Μεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. 
Αζιεηηθή Κνηλσληνινγία. Τπνζηεξηθηηθέο επηζηήκεο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε Φπζηθή Αγσγή. Δμεηδηθεπκέλα 
ζεκηλάξηα. 
 
Γ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ (ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ).  

Θα θαιχπηνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο: Πξνπνλεζηνινγία, Κηλεηηθή κάζεζε, 
Κηλεηηθή αλάπηπμε, Αζιεηηαηξηθή, Αζιεηηθή ςπρνινγία, Βηνθηλεηηθή - Βηνκεραληθή, Αζιεηηθή θνηλσληνινγία, 
Αζιεηηθφ δίθαην, Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή, Δξγνθπζηνινγία, Ιζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο, Αζιεηηζκφο 
γηα φινπο, Φηινζνθία ηνπ Αζιεηηζκνχ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Άζιεζε θαη αλαςπρή, Βηνρεκεία ηεο 
άζθεζεο, Αζιεηηζκφο θαη Γηαηξνθή, Γηδαθηηθή θαη ζεσξία ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, Δηδηθά 
ζέκαηα δηαθφξσλ αζιεκάησλ, Υνξφο θαη Λανγξαθία, Αζιεηηθή ηερλνινγία, Φπζηνζεξαπεία, Νηφπηλγθ, 
Μεηξήζεηο θαη αμηνιφγεζε, Αεξφκπηθ, ηαηηζηηθή, Φπζηνινγία, Δξγνκεηξία, θ.α. 
 
Γ. ΔΜΗΝΑΡΗΑ: ηα πιαίζηα ηνπ 18νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ζα δηεμαρζνχλ θαη 8 εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα: 

      
 
Δ. ςμμεηέσονηερ ζηο ςνέδπιο: ην επηζηεκνληθφ πξφγξακκα ηνπ πλεδξίνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 
πξνζθεθιεκέλνη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ, αζιεηίαηξνη, αζιεηηθνί 
ςπρνιφγνη, αζιεηηθνί κάλαηδεξο, πξνπνλεηέο, θιπ. Κνξπθαίεο αζιεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ζα θιεζνχλ λα 
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ζπκκεηάζρνπλ ηφζν ζην επηζηεκνληθφ κέξνο, φζν θαη ζηηο ππφινηπεο εθδειψζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ. Δπίζεκεο 
γιψζζεο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά θαη ζα ππάξρεη ηαπηφρξνλε δηεξκελεία.  
 
Σ. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΣΟΤ 18ος ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ:  
1) ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΗΣΖΣΔ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 18νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ΦΑΑ 
απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη πέξαλ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ζε εξεπλεηηθέο θαη βηβιηνγξαθηθέο – 
αλαζθνπηθέο θαη εηδηθέο ελφηεηεο γηα ηελ παξνπζίαζε πξνθνξηθψλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ 
απνθιεηζηηθά απφ θνηηεηέο. 
2) ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΚΑΗ 
ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ. Γηα ην ζπλέδξην θαη γηα ηα 4 επί πιεξσκή ζεκηλάξηα έσο 6 / 3 / 2015: Φνηηεηέο 

40 € θαη φινη νη ππφινηπνη 60 €. Απφ 7 / 3 / 2015 έσο θαη ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ Φνηηεηέο 45 
€ θαη φινη νη ππφινηπνη 65 €. 
3) ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ 
ΓΛΧΑ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 18νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, κεηά ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ζην 10ν, 11ν, 12ν, 13ν, 14ν 15ν, 16ν θαη 17ν πλέδξην ηεο εηδηθήο ελφηεηαο γηα 
μελφγισζζεο επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα: α) αληαπνθξηζεί ζην ραξαθηήξα ηνπ 
πλεδξίνπ, β) πξνζειθχζεη ζπκκεηνρέο επηζηεκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ, νη νπνίνη ζα επηζπκνχζαλ λα 
αλαθνηλψζνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν ρσξίο ε γιψζζα λα απνηειεί θξαγκφ θαη γ) λα δηεπθνιχλεη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο καο απφ ην εζσηεξηθφ, νη νπνίνη ζα επηζπκνχζαλ ε αλαθνίλσζή ηνπο ζην πλέδξην λα 
απνηειέζεη δηαπηζηεπηήξην γηα δηεζλή εμέιημε θαη πνξεία, θαζηέξσζε πιένλ ηελ εηδηθή ελφηεηα ζηνλ Σνκέα 
ησλ Δπηζηεκνληθψλ Αλαθνηλψζεσλ γηα μελφγισζζεο παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ (ηζρχεη θαη γηα ηα short paper, 
θαζψο θαη γηα ηηο νιφθιεξεο εξγαζίεο - full paper). 
Πξνυπνζέζεηο - αλαγθαίεο ζπλζήθεο: α) Δπίζεκε μέλε γιψζζα ηεο ελφηεηαο είλαη ε αγγιηθή, β) Οη 
μελφγισζζεο αλαθνηλψζεηο ζα γίλνληαη ζε απηή (ππνβνιή πεξίιεςεο, ζηνηρεία εξεπλεηνχ/-ψλ θνθ), γ) Η 
παξνπζίαζε (πξνθνξηθφ θνκκάηη θαη δηαθάλεηεο) ζα γίλνπλ ζηελ αγγιηθή, φπσο θαη ε ζπδήηεζε κε ην 
αθξναηήξην (θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ελφηεηαο), δ) Όιεο νη αλαθνηλψζεηο (αζρέησο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ) ζα 
γίλνπλ ζηελ ίδηα ελφηεηα, εθηφο εάλ ν αξηζκφο ηνπο επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο θαη 
δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο μελφγισζζσλ ελνηήησλ, ε) ην έληππν ησλ πεξηιήςεσλ ησλ 
επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζα ππάξρεη εηδηθφ ηκήκα, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο 
νη μελφγισζζεο αλαθνηλψζεηο, ζη) Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο (posters) θαη δ) 
Η παξερφκελε απφ ηελ ΔΓΒΔ βεβαίσζε παξνπζίαζεο ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζα είλαη γξακκέλε ζηελ 
αγγιηθή. 
4) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΠΟΒΟΛΖ SHORT ΚΑΗ FULL PAPER. ην 18ν πλέδξην ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα λα 

ππνβιεζνχλ θαη short paper, θαζψο θαη νιφθιεξεο εξγαζίεο (full paper), νη νπνίεο εθφζνλ θξηζνχλ θαη 
γίλνπλ δεθηέο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαη θαηαβάινπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζα δεκνζηεπζνχλ 
νιφθιεξεο ζην έληππν ησλ πεξηιήςεσλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 18νπ πλεδξίνπ. Η παξνπζίαζε φζσλ εξγαζηψλ 
απηνχ ηνπ ηχπνπ εγθξηζνχλ ζα γίλεη είηε ζε εηδηθή ελφηεηα, είηε ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ ζα 
παξνπζηαζηνχλ θαη νη ππφινηπεο εξγαζίεο, ζα έρνπλ δε κέγηζηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηα 20 ιεπηά. Σν 
πνζφ ζπκκεηνρήο γηα ηα short paper είλαη 70 € θαη γηα ηα full paper 100 €. Οη νδεγίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ππνβνιήο νιφθιεξεο εξγαζίαο (full paper) ή short paper είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ 
ηεο Δ.Γ.Β.Δ. θαη ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. ζηε δηεχζπλζε www.egve.gr, θαζψο θαη ζην site 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ζηε δηεχζπλζε www.hellenicjsport.com θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπγγξαθείο 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην APA 4 
θαη κεηαγελέζηεξα. Σα full paper δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 8 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλφ 
δηάζηεκα, 10 cpi, Arial) θαη ηα short paper ηηο 3 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλφ δηάζηεκα, 10 cpi, Arial). 
Οη εξγαζίεο ζα ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Δ.Γ.Β.Δ. φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο γηα ην ζπλέδξην θαη 
ζα πξέπεη απαξαηηήησο εθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ, λα ζπλνδεχνληαη απφ δηζθέηα ή cd.  
5) ΥΧΡΗΣΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ. ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 
ζπλεδξίνπ ε επηζηεκνληθή θαη ε νξγαλσηηθή επηηξνπή απνθάζηζαλ φιεο νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε μερσξηζηέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη κφλν 
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πξάγκα ην νπνίν ζα ηζρχζεη θαη γηα ην έληππν ησλ πεξηιήςεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ 
αλαθνηλψζεσλ, ελψ θαη ζηε βεβαίσζε πνπ ζα ρνξεγεί ε νξγαλσηηθή επηηξνπή σο απνδεηθηηθφ 
παξνπζίαζεο ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζα ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά.    
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6) ΒΡΑΒΔΤΖ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ POSTER. Η θαιχηεξε αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε (poster) ζα αλαδεηρζεί απφ 

ηε κηθηή επηηξνπή απφ κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, ζηελ νπνία γίλεηαη θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ poster. ην θαιχηεξν poster ζα απνλεκεζεί εηδηθφ δίπισκα γηα ηε βξάβεπζε θαη ζηνλ 
πξψην ζπγγξαθέα ηεο αλαθνίλσζεο ζα δνζνχλ 2 ρξφληα δσξεάλ ζπλδξνκέο γηα ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 
ηεο Δ.Γ.Β.Δ. «Φπζηθή Αγσγή & Αζιεηηζκφο». 
 
Ε. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΟΤ: Όινη νη ζχλεδξνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 18ν Γηεζλέο 

πλέδξην ζα δηθαηνχληαη δσξεάλ είζνδν ζηηο εθζέζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ Μνπζείνπ, κφλν κε ηελ επίδεημε ηεο 
θάξηαο ζπλέδξνπ. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην σξάξην επηζθέςεσλ ζα ππάξρεη ζηε γξακκαηεία ηνπ 
ζπλεδξίνπ.  
 
Ζ. ΓΗΑΜΟΝΖ: Η Δ.Γ.Β.Δ. επεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο, γηα ηε δηακνλή φζσλ ζπλέδξσλ έιζνπλ ζηε 
Θεζζαινλίθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο αιιά θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο, νη νπνίεο ζα 
αλαθνηλσζνχλ ηηο επφκελεο εκέξεο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή θαη γηα φια ηα πξνηεηλφκελα 
μελνδνρεία ζα δεκνζηεχνληαη ζην site ηεο ΔΓΒΔ www.egve.gr.  

 
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1. Οη πεξηιήςεηο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ (πξνθνξηθψλ θαη αλαξηεκέλσλ) θαζψο θαη ηα short 
paper θαη νη νιφθιεξεο εξγαζίεο (full paper) πξέπεη λα απνζηαινχλ κέρξη 13 Μαξηίνπ 2015 είηε ζηε 
δηεχζπλζε ηεο Δ.Γ.Β.Δ. (Πξνμέλνπ Κνξνκειά 51, 54622 Θεζζαινλίθε, ηει. θαη θαμ 2310 / 282512), είηε 
ειεθηξνληθά ζηα email ηεο Δ.Γ.Β.Δ (info@egve.gr, egymve@hol.gr) σο επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηνπ 

word θαη ζα γίλνληαη δεθηέο κεηά απφ ηελ θξίζε ηνπο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη ε εξγαζία λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θαη απφ ην Γειηίν πκκεηνρήο – 
Τπνβνιήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζην ζπλέδξην (θφξκα ππνβνιήο), ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζην 
internet, ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. www.egve.gr, φπσο θαη ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο ηεο πεξίιεςεο. Οη εξγαζίεο 

ζα απνζηέιινληαη γηα θξίζε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ, κφλν κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην απφ ηνλ ζπγγξαθέα ή ηνπο ζπγγξαθείο. Κακία εξγαζία δελ ζα 
απνζηέιιεηαη γηα θξίζε εάλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο 
πεξίιεςεο εξγαζίαο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη. Μπνξεί 
φκσο, λα επαλππνβιεζεί ε πεξίιεςε κε ηπρφλ δηνξζψζεηο, ρσξίο θαηαβνιή εθ λένπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
ζπκκεηνρήο θαη εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πεξηιήςεσλ. Αθφκα, είλαη 
δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πνζφ πνπ θαηεβιήζε σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο, 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε απιψο ηνπ ζπλεδξίνπ ή θαη γηα ηελ ππνβνιή άιιεο πεξίιεςεο απφ ηνλ ίδην ή ηνπο 
ίδηνπο ζπγγξαθείο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πεξηιήςεσλ. Δθηζηάηαη ε 
πξνζνρή ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ εξγαζίεο πνπ ζα εγθξηζνχλ, ζηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζή ηνπο ζην ζπλέδξην (ζε πεξίπησζε πξνθνξηθήο, short ή full paper), ή λα 
αλαξηήζνπλ ην poster (ζε πεξίπησζε αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο) θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ εηδηθή 
ζπλεδξία πνπ ζα γίλεη γη’ απηφ ην ιφγν, ζην θνηλφ θαη ζηε κηθηή επηηξνπή (απφ κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 
ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο). Σν έληππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ησλ πεξηιήςεσλ ησλ 
αλαθνηλψζεσλ πνπ ζα δηαλεκεζεί, δελ ζπληζηά απνδεηθηηθφ παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Σν πνζφ 
πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε ηελ ππνβνιή πεξίιεςεο επηζηεκνληθήο 
αλαθνίλσζεο, δηαθέξεη αλ ν ζπγγξαθέαο είλαη έλαο ή αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο. Αλαιπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ ζην δειηίν ζπκκεηνρήο. Η θαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 
ζπκκεηνρήο αληηζηνηρεί ζε κία εξγαζία. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ απφ κίαο πεξηιήςεσλ απφ 
ηνλ ίδην ή ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ πεξηιήςεσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη. Οη νδεγίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο 
νιφθιεξεο εξγαζίαο (full paper) ή short paper είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ηεο 
Δ.Γ.Β.Δ. θαη ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. ζηε δηεχζπλζε www.egve.gr, θαζψο θαη ζην site ηνπ 
επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ζηε δηεχζπλζε www.hellenicjsport.com θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπγγξαθείο 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην APA 4 θαη 
κεηαγελέζηεξα. Οη νιφθιεξεο εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 8 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο 
(κνλφ δηάζηεκα, 10 cpi, Arial) θαη ηα short paper ηηο 3 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλφ δηάζηεκα, 10 cpi, 
Arial). 
2. Σα short paper αιιά θαη νη νιφθιεξεο εξγαζίεο (full paper), πνπ ζα γίλνπλ δεθηέο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή 
Δπηηξνπή θαη εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζα δεκνζηεπζνχλ νιφθιεξεο ζην έληππν 
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ησλ πεξηιήςεσλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ, δηλαδή ζηο 1ο ηεύσορ ηος 2015 ηος 
Δπιζηημονικού Πεπιοδικού ηηρ Δ.Γ.Β.Δ.. Η παξνπζίαζε φζσλ εξγαζηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ εγθξηζνχλ ζα 
γίλεη είηε ζε εηδηθή ελφηεηα, είηε ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νη ππφινηπεο 
εξγαζίεο, ζα έρνπλ δε κέγηζηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηα 20 ιεπηά. Σν πνζφ ζπκκεηνρήο γηα θάζε short 
paper είλαη 70 € θαη γηα θάζε full paper είλαη 100 €. Οη εξγαζίεο ζα ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηεο 
Δ.Γ.Β.Δ. φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο γηα ην ζπλέδξην. Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαη απηψλ ησλ εξγαζηψλ 
είλαη κέρξη 13 / 3 / 2015.                       
3. Σν πνζφ ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ, ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο, 
ηε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ηελ παξνρή ηνπ πιηθνχ ηνπ ζπλεδξίνπ.   
4. ηηο παξνπζηάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε φινπο ηνπο ζπλέδξνπο. 
5. Όιεο νη πεξηιήςεηο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ (πξνθνξηθψλ θαη αλαξηεκέλσλ) ζα δεκνζηεπζνχλ 
ζην εηδηθφ έληππν ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα δηαλεκεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ζηνπο ζπλέδξνπο. 
6. Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπσο θαη ζηα 
πξνεγνχκελα ζπλέδξηά καο, (ηελ Παξαζθεπή 27 / 3 / 2015) ζηνπο Κ.Φ.Α. ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κφληκνπο, αλαπιεξσηέο, απνζπαζκέλνπο, θιπ) γηα λα παξαθνινπζήζνπλ 
ην ζπλέδξην.  
7. Η εγγξαθή ζην ζπλέδξην, ε εγγξαθή ζηελ  Δ.Γ.Β.Δ. θαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη 
ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηελ Παξαζθεπή 27 / 3 / 2015 θαη ψξα 09.00. Γειψζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ην άββαην 28 / 3 / 2015 θαη ηελ Κπξηαθή 29 / 3 / 2015. 
8. Η γξακκαηεία ηνπ πλεδξίνπ ζα αλνίμεη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ηελ Παξαζθεπή 27 / 3 / 2015 απφ ψξα 
09.00.  
9. Οη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηαθηνπνηεζνχλ ηακεηαθψο (ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλνη ζεσξνχληαη φζνη ζα 
έρνπλ πιεξψζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2015), κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηε γξακκαηεία ηεο Δ.Γ.Β.Δ. 
πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ πφζεο ζπλδξνκέο νθείινπλ θαη λα απνζηείινπλ ην ζρεηηθφ πνζφ, καδί κε 
ην δειηίν εγγξαθήο, ζπλ ην πνζφ βέβαηα, πνπ αληηζηνηρεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο γηα ην ζπλέδξην. 
Όζνη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ Δ.Γ.Β.Δ., λα απνζηείινπλ θσηνηππία ηνπ πηπρίνπ ηνπο, καδί κε ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπο (επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, δηεχζπλζε, η.θ., δήκν, λνκφ, ηειέθσλν, έηνο ιήςεο 
πηπρίνπ, εηδηθφηεηα, αξηζκφ ηαπηφηεηαο, e.mail) θαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή θαη ηε ζπλδξνκή, 
γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εηδηθή ηηκή ζπκκεηνρήο πνπ ηζρχεη γηα ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηεο 
Δ.Γ.Β.Δ.   
10. Γηα εξσηήζεηο (π.ρ. γηα ηηο ζπλδξνκέο πνπ νθείινληαη) ή γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλήζεηο θαη 
πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Δ.Γ.Β.Δ. (είηε ηειεθσληθά ζην 2310 / 282512, είηε ζηέιλνληαο 
e-mail, είηε εξρφκελνη ζηα γξαθεία καο, φπνπ κπνξείηε λα εγγξαθείηε θηφιαο), θάζε κέξα (εθηφο αββάηνπ 
θαη Κπξηαθήο) απφ ηηο 17.30 έσο 21.30. 
11. Σα poster ζα αλαξηεζνχλ ζην ρψξν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ζπλεδξίνπ ην άββαην 28 / 3 / 2015 απφ ψξα 
10.00 έσο 11.00 θαη ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλαξηεκέλα ππνρξεσηηθά έσο ηηο 19.00, ελψ ε 
παξνπζίαζή ηνπο ζην θνηλφ θαη ζηε κηθηή επηηξνπή (απφ κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο νξγαλσηηθήο 
επηηξνπήο) ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα απφ 14.00 έσο 17.00. Μέγηζηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο 5 ιεπηά γηα θάζε 
αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε.   
12. ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο Γιεθνέρ ςνέδπιο θα δοθεί βεβαίωζη ζςμμεηοσήρ. Για κάθε ζεμινάπιο 
θα δοθεί επίζηρ σωπιζηή βεβαίωζη ζςμμεηοσήρ.  
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔΥΡΙ 13 / 3 / 2015 
1. Η πεξίιεςε πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε κνλφ δηάζηεκα (Microsoft Word 97 θαη κεηαγελέζηεξα, 
κε 10 cpi θαη γξακκαηνζεηξά Arial).  
2. Γξάςηε ηνλ ηίηιν κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ, ην ίδξπκα ή θαη ην ηκήκα ζην 
νπνίν έγηλε ε κειέηε, δηεχζπλζε θαη πφιε κε πεδά. Αθήζηε έλα θελφ δηάζηεκα θαη ζπλερίζηε, ρσξίο εζνρή 
παξαγξάθνπ, κε ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο ην νπνίν πξέπεη λα απνηειεί κφλν κία παξάγξαθν θαη λα κελ 
μεπεξλά ηηο 250  ιέμεηο. 
3. Ο ηίηινο ηεο πεξίιεςεο πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο (πεξίπνπ 15 ιέμεηο) θαη θαηαλνεηφο θαη λα 
απνθεχγνληαη δπζλφεηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο.   
4. Αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Οη 
πεξηιήςεηο πνπ δελ ζα παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζα απνξξίπηνληαη σο κε 
νινθιεξσκέλεο. 
5. Δάλ επηιέμεηε ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ή ηελ ππνβνιή απηνπξνζψπσο ζην γξαθείν ηεο Έλσζεο, ζα 
πξέπεη λα ζηείιεηε – ππνβάιεηε θαη δηζθέηα ή cd κε ην αξρείν ηεο πεξίιεςεο, δηαθνξεηηθά ε εξγαζία δελ ζα 
απνζηέιιεηαη γηα θξίζε ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. Η πεξίιεςε κπνξεί λα απνζηαιεί θαη κέζσ 
δηαδηθηχνπ ζηα email ηεο Δ.Γ.Β.Δ (egymve@hol.gr και info@egve.gr) σο επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηνπ 

word. ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη ε εξγαζία λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θαη απφ ην 
Γειηίν πκκεηνρήο – Τπνβνιήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζην ζπλέδξην (θφξκα ππνβνιήο), ηελ νπνία 
κπνξείηε λα βξείηε ζην internet, ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. www.egve.gr. ηηο πεξηπηψζεηο ηαρπδξνκηθήο ή 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνζηέιιεηαη καδί (κε θαμ ή ζθαλαξηζκέλε ή καδί κε ην 
θάθειν απνζηνιήο ηεο εξγαζίαο) ε απφδεημε πιεξσκήο ηεο εξγαζίαο απφ ηα ΔΛΣΑ.  
6. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνθνξηθψλ αλαθνηλψζεσλ είλαη 10 ιεπηά θαη ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξνπζίαζεο κέζσ Η/Τ. 
7. Οη δηαζηάζεηο ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ πξέπεη λα είλαη 0,80 m πιάηνο x 1,00 m χςνο. 
8. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα εμεηαζηνχλ κε αλψλπκε δηαδηθαζία θξίζεο απφ ηελ 
Δπηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ.    
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ΑΠΛΟ ΓΔΛΣΗΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

18ο  ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 27 - 29 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
(ΓΧΝΗΑ ΟΓΧΝ Γ΄ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΔΠΧΝΤΜΟ:..................................................................ΟΝΟΜΑ:.............................................. 
 
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:..................................................ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:.................................................. 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:..........................................................................…..Σ.Κ:...................................... 
 
ΓΗΜΟ:…………………......................................…… ΝΟΜΟ:............................................... 
 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ (ΓΙΑ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.):..........................................……………………… 
              
ΔΣΟ ΛΗΦΗ ΠΣΤΥΙΟΤ (ΓΙΑ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.):................……………  
 
ΣΗΛΔΦΧΝΟ:....................................…………………………………………………….  
 
ΚΙΝΗΣΟ:..........................................…… E – mail: ……………………………………………… 
 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ               ΔΧ 6 / 3 / 2015   ΑΠΟ 7 / 3 / 2015      ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ 
              ΔΓΓΡΑΦΖ 

- Καζ. Φπζ. Αγσγήο, Ιαηξνί,                      30 €                         35 €                      40 € 
Φπζηνζεξαπεπηέο, θιπ  
ρσξίο επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε. 
- Σαμειακά ηακηοποιημένα μέλη             20 €                        25 €                      30 € 
ηηρ Δ.Γ.Β.Δ. σωπίρ επιζηημονική  
ανακοίνωζη. 

- Φνηηεηέο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο       15 €                        20 €                      20 €  
ρσξίο επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε                                          
 
ΔΗΓΗΚΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΚΑΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ:  

Γηα ην ζπλέδξην θαη γηα ηα 4 επί πιεξσκή ζεκηλάξηα έσο 6 / 3 / 2015: Φνηηεηέο 40 € θαη φινη νη ππφινηπνη 
60 €. Απφ 7 / 3 / 2015 έσο θαη ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ Φνηηεηέο 45 € θαη φινη νη ππφινηπνη 
65 €. 

 
ε πεξίπησζε παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ δειηίν 
ζπκκεηνρήο αιιά ην εηδηθφ δειηίν ζπκκεηνρήο γηα παξνπζίαζε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:............................................  ΤΠΟΓΡΑΦΗ:.............................................   
 
Κφςηε θαη απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην δειηίν ζπκκεηνρήο καδί κε ηελ ηαρπδξνκηθή επηηαγή ζηελ 
Δ.Γ.Β.Δ., Πξνμέλνπ Κνξνκειά 51,Σ.Κ.54622, Θεζζαινλίθε. 
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ΓΔΛΣΗΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

18ο  ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 27 - 29 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

(ΓΧΝΗΑ ΟΓΧΝ Γ΄ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
ΔΠΧΝΤΜΟ:..................................................................ΟΝΟΜΑ:.............................................. 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:..................................................ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:.................................................. 

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

ΓΗΜΟ:…………………......................................…… ΝΟΜΟ:............................................... 

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

ΔΣΟ ΛΗΦΗ ΠΣΤΥΙΟΤ (ΓΙΑ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.):................……………  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ:....................................…………………………………………………….  

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

      ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ                  ΜΔΥΡΗ 6 / 3 / 2015         ΑΠΟ 7 / 3 / 2015 

Α. Καζ. Φπζ. Αγσγήο, Ιαηξνί,                                40 €                                 45 €   

Φπζηνζεξαπεπηέο, θιπ,         
κε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε. 
Β. Σαμειακά ηακηοποιημένα μέλη ηηρ                30 €                                 35 €  
Δ.Γ.Β.Δ. με επιζηημονική ανακοίνωζη. 
Γ. Φνηηεηέο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο                  25 €                                 30 €  
 κε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε 
Γ. Γηα ππνβνιή short paper                                                        70 €                        
Δ. Γηα ππνβνιή νιφθιεξεο εξγαζίαο (full paper)                      100 €     

 
Οι ανωηέπω αναθεπόμενερ ηιμέρ ιζσύοςν μόνο όηαν ο ζςγγπαθέαρ ηηρ ανακοίνωζηρ είναι έναρ. 
Δάν οι ζςγγπαθείρ είναι πεπιζζόηεποι, ηόηε η ηιμή ζςμμεηοσήρ πποζαςξάνεηαι καηά 10 €. Ζ 
πποζαύξηζη δεν ιζσύει για ηα short και ηα full paper 
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε απηφ ην 
δειηίν ζπκκεηνρήο θαη φρη ην απιφ πνπ αθνξά κφλν φζνπο ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξψην ζπγγξαθέα κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη θαη ε πιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θαη ζεσξνχληαη σο δήισζε ζπκκεηνρήο γηα 
παξνπζίαζε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη απνδνρήο ησλ φξσλ δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ έρεη ζέζεη 
ε νξγαλσηηθή επηηξνπή. Πξνζεζκία ππνβνιήο κέρξη 13 / 3 / 2015. 

ΣΗΣΛΟ:...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ....................

.......................................................................................................................................................................  

  Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε (10 ιεπηά)              Poster (0,80 πιάηνο x 1,00 m χςνο)    

  Οιφθιεξε εξγαζία (20 ιεπηά)                      Short paper (20 ιεπηά)   
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:..........................................  ΤΠΟΓΡΑΦΗ:...............................................   
Κφςηε θαη απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην δειηίν ζπκκεηνρήο καδί κε ηελ ηαρπδξνκηθή επηηαγή ζηελ 
Δ.Γ.Β.Δ., Πξνμέλνπ Κνξνκειά 51,Σ.Κ.54622, Θεζζαινλίθε. 

 


