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22ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΗ Δ.Γ.Β.Δ. 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 11 - 12 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021 

Οπγάνυζη: Ένυζη Γςμναζηών Βοπείος Δλλάδορ (www.egve.gr) 
Υοπηγόρ: Αθοί Κςπιακίδη ΔΚΓΟΔΙ Α.Δ. 

Πποθεζμία ςποβολήρ επιζηημονικών ανακοινώζευν 3 Γεκεμβπίος 2021,  
συπίρ δςναηόηηηα οποιαζδήποηε παπάηαζηρ. 

 
     Οη πξνεηνηκαζίεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη γηα ηε δηνξγάλσζε από ηελ Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο 
ηνπ 22νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί  
δηαδηθηπαθά. Σν ζπλέδξην ζα πεξηιακβάλεη: Δηδηθέο εηζεγήζεηο - ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, εμεηδηθεπκέλα 
ζεκηλάξηα θαη ειεύζεξεο αλαθνηλώζεηο από όιν ην θάζκα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο (πξνθνξηθέο, 
αλαξηεκέλεο, short θαη full paper). 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ: Δ.Γ.Β.Δ., Πποξένος Κοπομηλά 51, Σ.Κ. 54622, Θεζζαλονίκη  
Σηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  -  Γιεύθςνζη internet, www.egve.gr   
 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΔ): Θα θαιύπηνληαη ηα παξαθάησ 
ζέκαηα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο: Πξνπνλεζηνινγία, Κηλεηηθή κάζεζε, Κηλεηηθή αλάπηπμε, Αζιεηηαηξηθή, 
Αζιεηηθή ςπρνινγία, Βηνθηλεηηθή - Βηνκεραληθή, Αζιεηηθή θνηλσληνινγία, Αζιεηηθό δίθαην, Δηδηθή αγσγή, 
Δξγνθπζηνινγία, Ιζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο, Αζιεηηζκόο γηα όινπο, Φηινζνθία ηνπ Αζιεηηζκνύ, Οξγάλσζε 
θαη Γηνίθεζε, Άζιεζε θαη αλαςπρή, Βηνρεκεία ηεο άζθεζεο, Αζιεηηζκόο θαη Γηαηξνθή, Γηδαθηηθή θαη ζεσξία 
ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, Δηδηθά ζέκαηα δηαθόξσλ αζιεκάησλ, Υνξόο θαη Λανγξαθία, 
Αζιεηηθή ηερλνινγία, Φπζηνζεξαπεία, Νηόπηλγθ, Μεηξήζεηο θαη αμηνιόγεζε, Αεξόκπηθ, ηαηηζηηθή, 
Φπζηνινγία, Δξγνκεηξία, Κιηληθή εξγνθπζηνινγία θιπ. 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

1. Οη πεξηιήςεηο ησλ επηζηεκνληθώλ αλαθνηλώζεσλ (πξνθνξηθώλ θαη αλαξηεκέλσλ) θαζώο θαη ηα short 
paper θαη νη νιόθιεξεο εξγαζίεο (full paper) πξέπεη λα απνζηαινύλ κέρξη 3 Γεθεκβξίνπ 2021 (ρσξίο 
δπλαηόηεηα λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε παξάηαζε), είηε ζηε δηεύζπλζε ηεο Δ.Γ.Β.Δ. (Πξ. Κνξνκειά 51, 54622 
Θεζζαινλίθε, ηει. & θαμ 2310 / 282512), είηε ειεθηξνληθά ζην e.mail ηεο Δ.Γ.Β.Δ (info@egve.gr) σο 

επηζπλαπηόκελν έγγξαθν ηνπ word θαη ζα γίλνληαη δεθηέο κεηά από ηελ θξίζε ηνπο από ηελ Δπηζηεκνληθή 
Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη ε εξγαζία λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα θαη από 
ην Γειηίν πκκεηνρήο ζην Παλειιήλην πλέδξην (θόξκα ππνβνιήο), ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζην site 
ηεο Δ.Γ.Β.Δ. www.egve.gr, όπσο θαη ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο ηεο πεξίιεςεο. Οη νδεγίεο θαη νη πξνϋπνζέζεηο 
ππνβνιήο νιόθιεξεο εξγαζίαο (full paper) ή short paper είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ 
ηεο Δ.Γ.Β.Δ. θαη ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. ζηε δ/λζε www.egve.gr, θαζώο θαη ζην site ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ζηε δ/λζε www.hellenicjsport.com θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην APA 4 θαη 
κεηαγελέζηεξα. Οη νιόθιεξεο εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 8 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο 
(κνλό δηάζηεκα, 10 cpi, Arial) θαη ηα short paper ηηο 3 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο (κνλό δηάζηεκα, 10 cpi, 
Arial) θαη θα δημοζιεςθούν ολόκληπερ ζηο ένηςπο ηυν πεπιλήτευν ηυν επγαζιών ηος Πανελληνίος 
ςνεδπίος, δηλαδή ζηο 4ο ηεύσορ ηος 2021 ηος Δπιζηημονικού Πεπιοδικού ηηρ Δ.Γ.Β.Δ., ηο οποίο θα 
εκδοθεί κανονικά ενηόρ ηος Γεκεμβπίος ηος 2021. Δπίζεο, όιεο νη πεξηιήςεηο ησλ πξνθνξηθώλ θαη ησλ 
αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ ζα δεκνζηεπζνύλ ζην έληππν πξόγξακκα.  
2. Οι βεβαιώζειρ παποςζίαζηρ επιζηημονικήρ επγαζίαρ θα δοθούν άμεζα και έγκαιπα (αμέζυρ μεηά 
ηην e-παποςζίαζή ηοςρ), ελώ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρνξεγεζνύλ θαη βεβαηώζεηο έγθξηζεο 
παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (ακέζσο κεηά ηελ θξίζε ηνπο από ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ 
ζπλεδξίνπ).  
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3. Όζνη επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζηελ Δ.Γ.Β.Δ., λα απνζηείινπλ ή λα πξνζθνκίζνπλ θσηνηππία ηνπ πηπρίνπ 
ηνπο θαη αίηεζε εγγξαθήο ζηελ ΔΓΒΔ καδί κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν, 
δηεύζπλζε, η.θ., δήκν, λνκό, ηειέθσλν, έηνο ιήςεο πηπρίνπ, εηδηθόηεηα).  
4. Γηα εξσηήζεηο ή γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ 
Δ.Γ.Β.Δ. (είηε ηειεθσληθά ζην 2310 / 282512, είηε εξρόκελνη ζην γξαθείν ηεο, όπνπ κπνξείηε λα εγγξαθείηε 
θηόιαο), θάζε κέξα (εθηόο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο) από ηηο 17.30 έσο 21.30.   
5. Όζοι/ερ ςποβάλοςν επγαζία θα ππέπει να έσοςν ςπότη ηοςρ όηι: 
Θα πξέπεη επηπιένλ λα απνζηείινπλ ζηελ Δ.Γ.Β.Δ. κε email ή κε we transfer ή κε filemail ζε 
ζςγσπονιζμένο απσείο ηο power point και ηο βίνηεο ηηρ παποςζίαζηρ ηηρ επγαζίαρ ηοςρ μέγιζηηρ 
διάπκειαρ 10 λεπηών (έυρ 20 λεπηά για ηα full και ηα short paper) ζε ένα απσείο βίνηεο δύο 
παπαθύπυν. 
   

 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔΥΡΙ 3 / 12 / 2021 

1.  Η πεξίιεςε πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε κνλό δηάζηεκα (Microsoft Word 07 θαη κεηαγελέζηεξα, 
κε 10 cpi θαη γξακκαηνζεηξά Arial).  
2.  Γξάςηε ηνλ ηίηιν κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ, ην ίδξπκα ή θαη ην ηκήκα ζην 
νπνίν έγηλε ε κειέηε, δηεύζπλζε θαη πόιε κε πεδά. Αθήζηε έλα θελό δηάζηεκα θαη ζπλερίζηε, ρσξίο εζνρή 
παξαγξάθνπ, κε ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο ην νπνίν πξέπεη λα απνηειεί κόλν κία παξάγξαθν θαη λα κελ 
μεπεξλά ηηο 250 ιέμεηο. 
3.  Ο ηίηινο ηεο πεξίιεςεο πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο (πεξίπνπ 15 ιέμεηο) θαη θαηαλνεηόο θαη λα απνθεύγνληαη 
δπζλόεηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο.   
4.  Αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ην ζθνπό 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 απηνπξνζώπσο ζην γξαθείν ηεο Έλσζεο, ζα 
πξέπεη λα ζηείιεηε - ππνβάιεηε θαη cd κε ην αξρείν ηεο πεξίιεςεο, δηαθνξεηηθά ε εξγαζία δελ ζα 
απνζηέιιεηαη γηα θξίζε ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. Η πεξίιεςε κπνξεί λα απνζηαιεί θαη κέζσ δηαδηθηύνπ 
ζην e.mail ηεο Δ.Γ.Β.Δ (info@egve.gr) σο επηζπλαπηόκελν έγγξαθν ηνπ word. ηελ πεξίπησζε 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξέπεη ε εξγαζία λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα θαη από ην Γειηίν πκκεηνρήο ζην 
Παλειιήλην πλέδξην (θόξκα ππνβνιήο), ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζην site ηεο Δ.Γ.Β.Δ. www.egve.gr.  
6.  Η κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα παξνπζίαζεο ησλ πξνθνξηθώλ θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ είλαη 10 
ιεπηά θαη ησλ short θαη full paper 20 ιεπηά. 
7.  Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ, ζα εμεηαζηνύλ κε αλώλπκε δηαδηθαζία θξίζεο από ηελ 
Δπηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ. 

 

 


