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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ,
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

13 & 14 Ιουλίου 2015
Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙTANIA
Συνδιοργάνωση

Ð.Å.Ð.Ö.Á.

Με την Υποστήριξη & τη Συνεργασία
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας
Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου
Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρών Δημόσιας Υγείας
Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Φίλες και φίλοι,
Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στις εργασίες του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου για τον Αθλητισμό, την Προπονητική, την Υγεία και τη Διατροφή.
Η επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς. Η έρευνα αναδεικνύει νέα δεδομένα. Οι αθλητικοί
και οι συναφείς με το Συνέδριο επιστήμονες οφείλουν να ενημερώνονται αφού η
γνώση και η εξειδίκευση είναι τα χρησιμότερα εργαλεία στην εποχή μας. Εργαλεία για
πρόοδο και ευημερία των ιδίων και της Κοινωνίας.
Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αθλητικών Οικονομολόγων & Στελεχών, στην προσπάθεια τους να συντελέσουν
αποφασιστικά στον τομέα αυτό, διοργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις στοχεύοντας στην
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των Αθλητικών Επιστημόνων της Χώρας.
Η Άθληση, είναι ένα αγαθό που βελτιώνει την υγεία, δημιουργεί πνευματική και ψυχική
ανάταση και όταν συνδυάζεται με σωστή και υγιεινή διατροφή, προάγει την αισθητική
και την ποιότητα ζωής όλων μας.
Μέσα απο τέτοιες διοργανώσεις, προσπαθούμε να αναδείξουμε την "Άλλη Ελλάδα".
Την Ελλάδα της πρωτοπορείας, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας.
Η διοργάνωση αυτή, σηματοδοτεί ένα νέο θεσμό ενημέρωσης και επιστημονικής
τεκμηρίωσης, καθώς η παρουσία δεκάδων καταξιωμένων Καθηγητών απο ξένα και
Ελληνικά Πανεπιστήμια, θα δώσει την ευκαιρία στους συνέδρους για πρόσβαση στη
γνώση, την πληροφορία και την ενημέρωση στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα του
Αθλητισμού, της Προπονητικής, της Υγείας και της Διατροφής.
Με την ιδιότητα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θέλω να
επισημάνω ιδιαίτερα το γεγονός της δωρεάν παρακολούθησης των εργασιών του
Συνεδρίου.
Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους Καθηγητές των ξένων και Ελληνικών
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας.
Είμαι σίγουρος ότι τα πορίσματα του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, θα είναι
προς όφελος της Αθλητικής Επιστήμης, των Αθλητικών Επιστημόνων, της Νεολαίας και
της Κοινωνίας.

Σας Ευχαριστώ
Δημήτρης Γρηγοριάδης
Πρόεδρος Π.Ε.Π.Φ.Α
& Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Επιτροπές Συνεδρίου
Οργανωτική Επιτροπή
Δημήτρης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Π.Ε.Π.Φ.Α.
Ευάγγελος Κρητικός, Πρόεδρος Π.Σ.Α.Ο.Σ.
Στέλιος Δασκαλάκης, Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
Βούλα Κοζομπόλη, Πρόεδρος Σ.Ε.Ο.
Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος Π.Σ.Α.Τ.
Ανδρέας Μαλάτος, Πρόεδρος Ι.Δ.Ε.Α.Δ.
Γιάννης Γκόβας, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ.
Γρηγόρης Παπανίκος, Αντιπρόεδρος Π.Σ.Α.Ο.Σ.
Χριστόφορος Ντίζος, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Π.Φ.Α.

Επιστημονική Επιτροπή
Alicia Tatum Bryan, Associate Professor, Columbus State University, USA
Abdusselam Kose, Associate Professor, Indiana University, Bloomington, USA.
Joseph I. Esformes, Lecturer, University of Wales Institute, Cardiff (UWIC), U.K.
Lakhdari Abdelkader, Professor, Institute of Psysical Education and Sports, Algeria
Abousselam Kose, Associate Professor, Erciyes University, Turkey
In-Ju Kim, Assistant Professor, University of Dammam, Saudi Arabia
Fabrizio Perroni, S.U.I.S.M., Department of Medical Sciences, University of Turin, Italy.
Ligai Rusu, Professor & Director,Department of Sports Medicine and Kinesiology, University of
Craiova, Romania.
Soumendra Saha, Senior Lecturer, Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Andrew Yiannakis, Professor, University of New Mexico, USA
Srilekha Saha, Senior Lecturer, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Maria Cimmino, Researcher, Parthenope University, Italy.
Michael Chia, Professor & Dean, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.
Laura Donnellan, Lecturer, University of Limerick, Ireland.
Laleeb Mosiseek, Lecturer, Anbar University, Iraq.
Ruben Goebel, Assistant Professor, College of Arts and Science, Qatar University, Qatar.
Θάνος Κριεμάδης, Πρόεδρος Τ.Ο.Δ.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γιάννης Δουβής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σοφία Ζυγά, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γιάννης Αυθίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Χαριτωνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.ΕΦ.Α.Α. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μάριος Παπαλουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ο.Δ.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αριστομένης Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Κυπραίος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ο.Δ.Α Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κωνσταντίνα Γογγάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκος Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Κοκαρίδας, Επίκουρος Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ουρανία Βρόντου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ο.Δ.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γιώργος Σαρογλάκης, Ε.Ε.Π. Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθανάσιος Μουστακίδης, Ε.Ε.Π, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Αστέριος Πατσιαούρας, Ε.Ε.Π. Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθανάσιος Σουγλής, Διδάσκων Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015
10:30-11:30: Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
11:30-17:30: Τέσσερις ενότητες από 90' λεπτά έκαστη για 4 παρουσιάσεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων
(από 15' η κάθε μία) σε κάθε ενότητα. Με το πέρας κάθε ενότητας θα ακολουθεί συζήτηση 15' λεπτών και
αμέσως μετά 15' διάλειμμα.
17:30-20:30: Τρία στρογγυλά τραπέζια με θέματα Αθλητισμός, Διατροφή, Υγεία από 45' λεπτά έκαστο και 15'
συζήτηση.
Α' Στρογγυλή Τράπεζα: ¨Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή¨: Σχολικός Αθλητισμός, Αγωνιστικός
Αθλητισμός - Πρωταθλητισμός, Αθλητικό δίκαιο.
Β' Στρογγυλή Τράπεζα: ¨Διατροφή¨: Μεσογειακή Διατροφή, Διεθνής Διατροφική Απειλή, Δίαιτες: Μύθοι
και Πραγματικότητα.
Γ' Στρογγυλή Τράπεζα: ¨Άσκηση & Υγεία¨: Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Παχυσαρκία, η Μάστιγα του Διαβήτη.
19:30-20:30 επίσκεψη μελών Επιστημονικής Επιτροπής στα αναρτημένα poster.
20:30-21:30 Μία ενότητα για 4 παρουσιάσεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων και συζήτηση.
Τρίτη 14 Ιουλίου 2015
10:00-20:30 επτά ενότητες 90' λεπτά έκαστη για 4 παρουσιάσεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων
(από 15' η κάθε μία) σε κάθε ενότητα. Με το πέρας κάθε ενότητας θα ακολουθεί συζήτηση 15' λεπτών
και αμέσως μετά 15' διάλειμμα.
20:30 Λήξη εργασιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Σύνολο Επιστημονικών Ανακοινώσεων 48.
• Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης δεύτερης αίθουσας για άλλες 48 ανακοινώσεις.
• Σύνολο αναρτημένων poster: 40 poster.
• Η παρακολούθηση των εργασιών του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.
• Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση με τους συνέδρους.
• Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακά, μπορούν να ενημερωθούν για τον τρόπο
επικοινωνώντας με τη γραμματεία της Π.Ε.Π.Φ.Α., τηλ. 210-9765100 ( Ώρες λειτουργίας των γραφείων
10π.μ έως 18:00). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Π.Ε.Π.Φ.Α. μπορούν να επικοινωνήσουν με τη
γραμματεία της Π.Ε.Π.Φ.Α. για να μάθουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.
Πέρα από την εγγραφή στο συνέδριο, η εγγραφή στην Π.Ε.Π.Φ.Α. και η ταμειακή τακτοποίηση μπορούν
να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου από την Δευτέρα 13-07-2015 το πρωί έως τη λήξη του
Συνεδρίου. Για ερωτήσεις ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε
στη γραμματεία του συνεδρίου.

Πεδία & θέματα παρουσίασης επιστημονικών εργασιών
Επιστημονικές ανακοινώσεις - προφορικές και αναρτημένες - ολοκληρωμένες εργασίες

Αθλητισμός & Προπονητική
Προπονησιολογία, κινητική μάθηση, κινησιοθεραπεία, αθλητιατρική, αθλητική ψυχολογία, βιοκινητική βιομηχανική, αθλητική κοινωνιολογία, αθλητικό δίκαιο, ειδική αγωγή, εργοφυσιολογία, ιστορία φυσικής
αγωγής, αθλητισμός για όλους, φιλοσοφία του αθλητισμού, οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού,
άθληση και αναψυχή, βιοχημεία της άσκησης, αθλητισμός και διατροφή, διδακτική και θεωρία της φυσικής
αγωγής, ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, χορός και λαογραφία, νέες τεχνολογίες στον αθλητισμό,
φυσικοθεραπεία, φαρμακοδιέγερση, στατιστική, φυσιολογία, εργομετρία, μετρήσεις και αξιολόγηση, αεροβική,
μέθοδοι μυικής ενδυνάμωσης, ομαδικά προγράμματα σωματικής άσκησης με εφαρμογή σε γυμναστήρια
(aerobic, pilates, yoga, cross training, functional training, κλπ) και άλλα θέματα που αφορούν τη φυσική αγωγή
στην εκπαίδευση και τον σχολικό αθλητισμό.

Υγεία & Νοσηλευτική
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, βαλβιδοπάθειες, μεταβολικό
σύνδρομο, χοληστερίνη, αναιμία, νόσοι του κολλαγόνου, αποκατάσταση οξέων ή χρόνιων τραυματισμών,
τραυματισμοί κατά την άσκηση, νόσοι πεπτικού και ήπατος, παθήσεις του μυοσκελετικού, οστεοπόρωση,
Τρίτη ηλικία σε μετεγχειρητική αποκατάσταση και ψυχολογικές διαταραχές και κοινωνική συμπεριφορά και
εμμηνόπαυση, μεταβολισμός, αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων, αιτίες αιφνίδιου θανάτου, φλεβική
ανεπάρκεια, παθήσεις των περιφερικών αγγείων, απεικόνιση τραυματικών κακώσεων, αγγειοπάθειες,
Τρίτη ηλικία, κατακλίσεις, χορήγηση φαρμάκων, κακώσεις - τραυματισμοί, παρακολούθηση ειδικών
διατροφών, εκτίμηση βιοχημικού ελέγχου, ανάνηψη - ΗΚΓ - παρακολούθηση ζωτικών σημείων, ιστορικό
και παρουσίαση περιστατικών, διατροφικές διαταραχές, εγκυμοσύνη και άλλα θέματα που αφορούν το
πεδίο της υγείας και της νοσηλευτικής.

Διατροφή
Διατροφή και αδυνάτισμα, Διατροφή αθλητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, Συμπληρώματα διατροφής,
Διατροφή και αντιοξείδωση, Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης, Διατροφή και χοληστεριναιμία, Διατροφή
και υπερλιπιδαιμία, Διατροφή σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, Διατροφή για την μυϊκή
υπερτροφία, Διατροφή και ουριχαιμία, Διατροφή και αρθρίτιδες, Διατροφή στην κύηση και τον θηλασμό,
Διατροφικές ανάγκες στην βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, Διατροφή στην τρίτη ηλικία, Διατροφή στις
παθήσεις του πεπτικού συστήματος, υδατική ισορροπία, ημερήσιες διατροφικές δαπάνες, διαιτολόγια,
διαιτολόγια χρόνιων παθήσεων, θερμιδικές δίαιτες, Μεσογειακή διατροφή, διατροφικό ισοζύγιο και άλλα
θέματα που αφορούν το πεδίο της διατροφής, του αδυνατίσματος, της διαιτολογίας και της διατροφολογίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους καλούνται να αποστείλουν τις περιλήψεις ή τις ολοκληρωμένες
εργασίες τους, στη γραμματεία του Συνεδρίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 - 07 - 2015 μαζί με το δελτίο
συμμετοχής και αφού έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής.
Οι συγγραφείς, εφόσον οι εργασίες τους γίνουν δεκτές από την επιστημονική επιτροπή, θα ειδοποιηθούν για την
ημέρα και ώρα παρουσίασής τους.
Η παρουσίαση των εργασιών από τους συγγραφείς είναι υποχρεωτική για να λάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση από
τον διοργανωτή.
Οι συγγραφείς παρακαλούνται να διευκρινίσουν τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους.
Όλες οι περιλήψεις και οι ολοκληρωμένες εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τεύχος που
θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του Συνεδρίου στους συμμετέχοντες.
Οι ολοκληρωμένες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο της Π.Ε.Π.Φ.Α., www.pepfa.gr μετά την παρουσίασή τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
info@pepfa.gr ή info@siga.gr
Εργασίες που θα αποσταλούν με οιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν δεκτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 03 - 07 - 2015
Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε πρόγραμμα WORD, με γραμματοσειρά ArialGreek, 10pt
και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις όταν πρόκειται για απλή επιστημονική ή αναρτημένη ανακοίνωση
και τις 5000 λέξεις όταν πρόκειται για ολοκληρωμένη εργασία.
Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα ονόματα των συγγραφέων
καθώς επίσης το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και του οποίου το
όνομα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.
Όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, του ιδρύματος και της πόλης να αναγράφονται με πεζά
γράμματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος παρουσίασης της
εργασίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιστημονική Επιτροπή για την εκτίμηση της εργασίας
σας, χρειάζεται να είναι δομημένη με τον ακόλουθο τρόπο:
• Εισαγωγή
• Σκοπός της εργασίας, λέξεις κλειδιά
• Υλικό - Αποτελέσματα
• Συμπέρασμα ( η λέξη συμπέρασμα να είναι υπογραμμισμένη )
Στείλτε το πρωτότυπο με πλήρη στοιχεία και ένα επιπλέον αντίγραφο στο οποίο πρέπει να φαίνεται μόνο ο τίτλος
και το κείμενο της εργασίας χωρίς ονόματα και διευθύνσεις.
Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 έως 15 λεπτά και η παρουσίαση θα γίνεται μόνο με Η/Υ.
Η χρονική διάρκεια παρουσίασης των ολοκληρωμένων εργασιών θα είναι 20 έως 25 λεπτά και η παρουσίαση θα
γίνεται με Η/Υ.
Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 135Χ115 cm και η παρουσίασή τους δεν θα ξεπερνά
τα 5 λεπτά.
Όλες οι επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου δύναται να είναι γραμμένες στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ
3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ 13 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................................................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ: ...........................................................................................................................................................................................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .............................................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...............................................................................................................................................................................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α): .................................................................................................................................................................
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α): ........................................................................................................................................
ΤΗΛ.: ....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................
ΚΙΝΗΤΟ: ...........................................................................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..................................................................................................................................................................Τ.Κ: ....................................
ΔΗΜΟΣ: ............................................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ...........................................................................................................................................................................................................................
Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας συμπληρώστε και το παρακάτω
(τα στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα και θεωρούνται ως δήλωση
συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας).

ΤΙΤΛΟΣ: ..........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (10-15 ΛΕΠΤΑ)
90 Ευρώ
ΑΝΑΡΤΗΝΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05 ΛΕΠΤΑ)
90 Ευρώ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20-25 ΛΕΠΤΑ)
120 Ευρώ
Σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται έκπτωση 50%
Αριθμός Λογαριασμού ΠΕΠΦΑ:

ALPHA BANK 054/81273278

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

