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21ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
          
          

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 29 Απριλίου του 2018.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 13 / 4 / 2018 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  -  Διεύθυνση internet, www.egve.gr   
 
Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες, 11 
εξειδικευμένα σεμινάρια (τα 6 από τα οποία θα είναι δωρεάν για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν 
το συνέδριο) και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, 
αναρτημένες, short  και full paper) και workshops. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί 
βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. 

 
Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί ήδη οι 
θεματικές ενότητες: 1) Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 2) 
Πρόληψη και καταπολέμηση του Ντόπινγκ, 3) Παιχνίδια Αναψυχής, κ.α., καθώς και ενότητες που θα 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή. Αθλητική 
Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές 
εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και 
υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές 
τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες 
τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή & στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές 
επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Εξειδικευμένα σεμινάρια. 
 
Γ. 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, 
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, 
Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση & Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, 
Αθλητισμός & Διατροφή, Διδακτική & θεωρία της φυσικής αγωγής & του αθλητισμού, Ειδικά θέματα 
διαφόρων αθλημάτων, Χορός & Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και 
αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κ.α. 
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Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 11 εξειδικευμένα σεμινάρια. 
1) Πρακτικό Σεμινάριο «Διατάσεις και Ασκήσεις του Πυρήνα: Μύθοι και Αλήθειες». Το σεμινάριο θα 
περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση 
συμμετοχής. 
2) Σεμινάριο «Τένις». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη και στις δύο ενότητές του. Α’ 
Ενότητα: «Η Τέχνη της Βιωματικής Διδασκαλίας Τένις σε Μικρά Παιδιά / Junior-mini Tennis Teaching». Β’ 
Ενότητα: «Τένις στο σχολείο (διαδραστική μέθοδος διδασκαλίας - tennis express for all ages)», 
«Βιομηχανική ανάλυση βασικών χτυπημάτων», «Βασικές αρχές και δεξιότητες προπονητών τένις», 
«Βασικές αρχές οργάνωσης tennis club και αγώνων τένις». Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί 
χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.  
3) Σεμινάριο «Άσκηση με Στόχο την Προαγωγή της Υγείας». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό 
μέρος. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.  
4) Σεμινάριο «Υδρογυμναστική και Υδροθεραπεία». Το σεμινάριο θα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος 
και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Απριλίου. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης για το θεωρητικό μέρος και το Εθνικό Κολυμβητήριο για το πρακτικό μέρος. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. 
5) Σεμινάριο «3D Circuit – Κυκλική Προπόνηση Σύνθετων Πολυαρθρικών Ασκήσεων». Το σεμινάριο 
θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση 
συμμετοχής.  
6) Σεμινάριο «Η Άσκηση στη Θεραπεία Χρόνιων Παθήσεων». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό 
μέρος. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. 
7) Σεμινάριο «Διατροφή και Άσκηση». Σε συνεργασία με την ΕΔΔΕ - Ένωση Διαιτολόγων 
Διατροφολόγων Ελλάδος (Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό 
μέρος. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.  
8) Σεμινάριο «Η Μαθητοκεντρική Διδασκαλία στη Φυσική Αγωγή με τη Χρησιμοποίηση της 
Διδασκαλίας για Κατανόηση των Παιχνιδιών». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Στους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. 
9) Σεμινάριο «Ακαδημίες Ομαδικών Αθλημάτων». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. 
Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.  
10) Σεμινάριο «Kangoo Jumps. Το Νέο Fitness Trend. Μια Νέα Επανάσταση στα Γυμναστήρια». Το 
σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή 
βεβαίωση συμμετοχής.  
11) Σεμινάριο «Προβλήματα της Οσφυϊκής Μοίρας σε Νεαρούς Αθλητές». Το σεμινάριο θα 
περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση 
συμμετοχής. 
 
Σε όλα τα σεμινάρια οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα έναρξης του σεμιναρίου την ημέρα διεξαγωγής 
τους (η οποία θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) στη γραμματεία 
του συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ειδικά δελτία συμμετοχής υπάρχουν στο γραφείο 
και στο site της ΕΓΒΕ (www.egve.gr) και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η 

έγκαιρη δήλωση συμμετοχής θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή τους. 
 
Ε. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Η Τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 20.30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

http://www.egve.gr/
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ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συμμετέχουν 
προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, αθλητίατροι, αθλητικοί 
ψυχολόγοι, αθλητικοί μάνατζερς, προπονητές, κλπ. Κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες θα κληθούν να 
συμμετάσχουν τόσο στο επιστημονικό μέρος, όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του συνεδρίου.  
 
Ζ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 21ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  
 
1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η Ο.Ε. του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.Α. αποφάσισε να 
συμπεριλάβει πέραν του διαχωρισμού των εργασιών σε ερευνητικές και βιβλιογραφικές – ανασκοπικές και 
ειδικές ενότητες για την παρουσίαση προφορικών επιστημονικών ανακοινώσεων αποκλειστικά από 
φοιτητές. 2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 3) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. 4) ΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 5) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Αναλυτικές 
πληροφορίες για τα συγκεκριμένα θέματα δημοσιεύονται στο site της ΕΓΒΕ www.egve.gr.  
 
Η. ΔΙΑΜΟΝΗ: Εννέα εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για 
την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. 
Αυτές είναι: το ξενοδοχείο Capsis Hotel στην Εγνατία, το ξενοδοχείο ABC (3*) στην οδό Αγγελάκη κοντά στο 
χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, το Grand Hotel Palace στην οδό Μοναστηρίου, το Hotel El Greco στην 
Εγνατία, το Hotel Avalon στην περιοχή του Αεροδρομίου της πόλης (4*), το Royal Hotel επίσης στην 
περιοχή Αεροδρομίου, το METROPOLITAN HOTEL στην περιοχή της Βασ. Όλγας, το Queen Olga Hotel 
επίσης στην περιοχή της Βασ. Όλγας και το THE MET HOTEL κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σε 
μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία 
από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει τα 
ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές. Αναλυτικές πληροφορίες για 
τη διαμονή και για όλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία δημοσιεύονται στο site της ΕΓΒΕ www.egve.gr. 
 

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 13 Απριλίου 2018 είτε στη 
διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Πρ. Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ./φαξ 2310-282512), είτε 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 – Υποβολής επιστημονικής εργασίας 
στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. 
Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή 
τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο ή να αναρτήσουν το poster και να το 
παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία στο κοινό και στην ειδική επιτροπή. Το έντυπο του προγράμματος και 
των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης 
επιστημονικής εργασίας. Οι οδηγίες & 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 στα site της 
Ε.Γ.Β.Ε. (www.egve.gr), και του επιστημονικού περιοδικού  (www.hellenicjsport.com) και σε γενικές γραμμές 

οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και 

http://www.egve.gr/
mailto:info@egve.gr
http://www.egve.gr/
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μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, 
Arial) και τα short paper τις 3 σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). 
2. Τα short paper αλλά και οι ολόκληρες εργασίες (full paper), που θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική 
Επιτροπή, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Διεθνούς 
Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2018 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε.. Η 
παρουσίασή τους 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. Οι 
εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως & όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο. Η 
προθεσμία υποβολής & αυτών των εργασιών είναι μέχρι 13/4/2018.                       
3. Στις παρουσιάσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους συνέδρους. 
4. Όλες οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) θα δημοσιευθούν 
στο ειδικό έντυπο του προγράμματος, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους συνέδρους. 
5. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και στα 
προηγούμενα συνέδριά μας, (την Παρασκευή 27 / 4 / 2018) στους Κ.Φ.Α. της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, αποσπασμένους, κλπ) για να παρακολουθήσουν 
το συνέδριο.  
7. Η εγγραφή στο Διεθνές Συνέδριο και η εγγραφή στην  Ε.Γ.Β.Ε. μπορούν να γίνουν και στο χώρο 
διεξαγωγής του συνεδρίου από την Παρασκευή 27 / 4 / 2018 και ώρα 09.00. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
συνέδριο θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 28 / 4 / 2018 και την Κυριακή 29 / 4 / 2018. 
8. Η γραμματεία του Συνεδρίου θα ανοίξει στο χώρο διεξαγωγής του την Παρασκευή 27/4/2018 από ώρα 
09.00.  
9. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, μαζί με τα 
πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης 
πτυχίου, ειδικότητα, αριθμό ταυτότητας, e.mail).  
10. Για ερωτήσεις ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην 
Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε στέλνοντας e-mail, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου 
μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30. 
11. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο 28 / 4 / 2018 από ώρα 
10.00 έως 11.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η 
παρουσίασή τους στο κοινό και στη μεικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής 
επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 14.00 έως 17.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε 
αναρτημένη ανακοίνωση.   
12. Στους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο 
θα δοθεί επίσης χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 13 / 4 / 2018 

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.   
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4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι 
περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα & 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 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 (egymve@hol.gr και info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του 
word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το 
Δελτίο Συμμετοχής – Υποβολής επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία 
μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr.   
6. Η 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 συνεδρίου.    
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