Υπό την επιστηµονική επίβλεψη

Με αποκλειστική δωρεά

Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει µακρά παράδοση και εµπειρία
στον τοµέα της δια βίου µάθησης, έχοντας εκπονήσει καινοτόµα προγράµµατα σπουδών.
Παράλληλα, για την Μονάδα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η δια βίου επαγγελµατική και προπονητική
εξέλιξη των προπονητών αθληµάτων, αποτελεί σηµαντικό άξονα της στρατηγικής µας.
Το Πανεπιστήµιο, µέσω της δια βίου µάθησης, επιδιώκει να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους, παρέχοντας τους κίνητρα για µια συνεχή προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη, ώστε
να δύνανται να προσαρµοστούν σ’ ένα έντονα κοινωνικά και επαγγελµατικά µεταβαλλόµενο
περιβάλλον.
Ως εκ τούτων, το σεµινάριο που διοργανώνουµε σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προπονητών Αθληµάτων αποσκοπεί την ανάδειξη της πολυδιάστατης και απαιτητικής εργασίας του προπονητή στη σύγχρονη εποχή. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι ζητούµενο
για τους προπονητές να αναζητούν συνεχώς νέες εκπαιδευτικές εµπειρίες, ώστε να µπορούν
να επεκτείνουν και να προκαλούν τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους.
Ελπίζουµε το σεµινάριο να είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους συµµετέχοντες.

Με ακαδηµακούς χαιρετισµούς,

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

www.sportsexcellence.gr

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασµό η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προπονητών Αθληµάτων, ξεκινά τη συνεργασία της µε το πρόγραµµα Sports Excellence, που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Όλοι γνωρίζουµε, ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρ πονητές µας, είναι η πρόσβαση σε εξειδικευµένη γνώση και επιστηµονική υποστήριξη, που θα τους
ανοίξει νέους ορίζοντες στο σχεδιασµό επιτυχηµένων προπονητικών προγραµµάτων. Η εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας, θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε υψηλότερες αγωνιστικές
επιδόσεις των αθλητών τους και σε άνοδο του επιπέδου του Ελληνικού Αθλητισµού. Η επίσηµη πολιτεία, δεν έχει δηµιουργήσει µια θεσµοθετηµένη διαδικασία συστηµατικής παροχής
γνώσης στους προπονητές, µετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήµιο ή τις Σχολές
Προπονητών.
Η πατρίδα των παγκοσµίων ιδεωδών του Ολυµπισµού και του Αθλητισµού, δεν µπορεί να
είναι απούσα από τις κορυφαίες θέσεις των µεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Απ’ την άλλη πλευρά, ο Έλληνας Προπονητής, δεν υπολείπεται των προπονητών των
άλλων χωρών σε ευστροφία, εξυπνάδα και ικανότητες.
Το σηµαντικό αυτό κενό, έρχεται να καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγάπη για τον Ελληνικό Αθλητισµό των δύο φορέων µας. Επιδίωξη της ΠΟΠΑ από την ίδρυσή της το 2010
είναι, η διεξαγωγή εργοµετρικών δοκιµασιών και άλλων επιστηµονικών ερευνών σε Έλληνες αθλητές όλων των αθληµάτων, από Έλληνες Αθλητικούς Επιστήµονες και η γνώση που
συγκεντρώνεται από αυτές, µαζί µε την αντίστοιχη γνώση που έρχεται από το εξωτερικό, να
αποτελούν τη διδακτική ύλη της δια βίου επιµόρφωσης των Προπονητών µας.
Η εξαιρετική πρωτοβουλία στήριξης του αθλητισµού µας, που εκφράζεται από το Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος, µέσω του προγράµµατος Sports Excellence, κάνει αυτό το στόχο εφικτό.
Πιστεύουµε ότι, οι υψηλού επιπέδου Αθλητικοί Επιστήµονες του Sports Excellence και οι µετρήσεις που διεξάγουν σε διάφορα αθλήµατα, τα προπονητικά σεµινάρια που διοργανώνονται, καθώς και συνεργασία της ΠΟΠΑ µε το Sports Excellence και µε την Ακαδηµία
Προπονητών της Κολωνίας στη διοργάνωση σεµιναρίων, που έχουν ήδη αρχίσει, θα κάνουν το όνειρά µας πραγµατικότητα. Πλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους Προπονητές µας, να έχουν πρόσβαση σε συστηµατική παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων.
Η αρχή έγινε !
Με συνεννόηση, συνεργασία και ενιαίο στόχο, η επιτυχία της κοινής προσπάθειας είναι δεδοµένη !

Αθανάσιος ∆. Βιλλιώτης
Πρόεδρος, Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Προπονητών Αθληµάτων (Π.Ο.Π.Α)

Αθλητική Προπονητική –
Μια Πολυδιάστατη εργασία σε ένα “χαοτικό” περιβάλλον
Aνακοίνωση
Την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2018, η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence, της Α’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, διοργανώνει σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προπονητών Αθληµάτων – ΠΟΠΑ, Ηµερίδα Προπονητών µε τίτλο, «Αθλητική Προπονητική – Μια Πολυδιάστατη εργασία σε ένα “χαοτικό” περιβάλλον».

Χώρος διεξαγωγής σεµιναρίου
Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος»
(κτίριο στο πίσω προαύλιο χώρο του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ∆ιεύθυνση: Ρίµινι 1, 12462, Χαδάρι, Αττικής.

Πρόγραµµα Σεµιναρίου
Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου
Ώρα

Θέµα

Οµιλητής

09:15

Έναρξη - Χαιρετισµοί

Τσολάκης Χάρης
Βιλλιώτης Αθανάσιος

09:40

Ψαρέλης Γιάννης

10:50
11:10

Παρουσίαση Sports Excellence – Παρουσίαση στρατηγικού πλάνου
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Sports Excellence: ∆ια βίου µάθηση,
Προσωπική και Επαγγελµατική εξέλιξη προπονητών
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή αθληµάτων
Σύγχρονες τάσεις και ανάγκες του αθλητή υψηλών επιδόσεων, για την
βελτίωση της αθλητικής απόδοσης – Συµπληρώµατα διατροφής
Ο ρόλος του προπονητή ως φυσιολόγου της άσκησης,
Ο ρόλος του προπονητή στην πρόληψη & αποκατάσταση τραυµατισµών

Μπαλαµπίνης Χρήστος
Μητσιοκάπα Ευανθία

11:30

Ο ρόλος του προπονητή στην αθλητική διατροφή

Μαµαλάκη Ειρήνη

09:55
10:15
10:30

11:50

Ψαρέλης Γιάννης
Τσολάκης Χάρης
Πασχάλης Βασίλης

∆ιάλειµµα

12:10

Ανάγκη µακροχρόνιων προπονητικών προγραµµάτων σε νεαρούς αθλητές

Τσολάκης Χάρης

12:30

Αθλητική Τριάδα

Τουβρά Άννα – Μαρία

12:50

Κλείσιµο – Συµπεράσµατα Ηµερίδας

Οι οµιλητές
Βιλλιώτης Αθανάσιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προπονητών Αθληµάτων (Π.Ο.Π.Α)
Μαµαλάκη Ειρήνη, ∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος, Συνεργάτης Sports Excellence
Μητσιοκάπα Ευανθία, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πανεπιστηµιακός Υπότροφος, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»
Μπαλαµπίνης Χρήστος, ∆ιδάκτωρ Εργοφυσιολογίας, Επιστηµονικός Συνεργάτης Οµοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Πασχάλης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τουβρά Άννα – Μαρία, Εργοφυσιολόγος Sports Excellence
Τσολάκης Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Sports Excellence
Ψαρέλης Γιάννης, ∆ιευθυντής Sports Excellence, Υπεύθυνος Στρατηγικής και Ανάπτυξης

www.sportsexcellence.gr

Αθλητική Προπονητική –
Μια Πολυδιάστατη εργασία σε ένα “χαοτικό” περιβάλλον
Βιλλιώτης Αθανάσιος
Ο Αθανάσιος ∆. Βιλλιώτης, είναι πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, µε ειδικότητα την
Κωπηλασία. Υπήρξε Πρωταθλητής Ελλάδος, µέλος της Εθνικής Οµάδος, της Οµάδος
Επιλέκτων, της Προ-Ολυµπιακής Οµάδος και της Μεσογειακής Οµάδος Κωπηλασίας.
Από το 1995 είναι Προπονητής Κάνοε-Καγιάκ Ήρεµων Νερών. Το 1998 έλαβε Πτυχίο
Προπονητού Κάνοε-Καγιάκ Ανωτάτου Επιπέδου, από τη σχολή Προπονητών στο Πανεπιστήµιο Φυσικής Αγωγής της Βουδαπέστης, υπό την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, µε
υποτροφία από την Olympic Solidarity. Το 2005 και 2006 διετέλεσε Βοηθός Οµοσπονδιακός Προπονητής της Εθνικής Οµάδος Κάνοε-Καγιάκ Ήρεµων Νερών, Ανδρών-Γυναικών. Αθλητές του
έχουν αγωνιστεί, στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, σε τελικό Πανευρωπακού Πρωταθλήµατος Κάνοε-Καγιάκ Ανδρών (2004) και σε Μικρό Τελικό Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Κάνοε-Καγιάκ Ανδρών
(2003), ενώ έχει αναδείξει πολλούς Πρωταθλητές Ελλάδος. Είναι Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου
Προπονητών Κάνοε-Καγιάκ (ΠΑΣΥΠΚΚ) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προπονητών Αθληµάτων (ΠΟΠΑ),
που αποτελεί το δευτεροβάθµιο επαγγελµατικό σωµατείο των Ελλήνων Προπονητών Αθληµάτων. Ως Πρόεδρος της ΠΟΠΑ, είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Παγκόσµιο και το Ευρωπακό Συµβούλιο Προπονητών
(ICCE και ECC). Με πρωτοβουλία του, έχουν διεξαχθεί δύο µοναδικές, έως σήµερα, για την Ελλάδα, επιστηµονικές µελέτες για το Καγιάκ Ήρεµων Νερών. Η πρώτη αφορά την βιοκινητική ανάλυση της τεχνικής κωπηλάτισης του Καγιάκ Ήρεµων Νερών, και η δεύτερη, την υδροδυναµική συµπεριφορά του µονοθέσιου Καγιάκ
Ήρεµων Νερών, σε διάφορες ταχύτητες και κυµατισµούς. Επίσης, υπήρξε ο εµπνευστής του ηλεκτρονικού επιστηµονικού περιοδικού του Πανελληνίου Συνδέσµου Προπονητών Κάνοε-Καγιάκ www.canoehellas.gr. Την παρούσα περίοδο, είναι Προπονητής Κάνοε-Καγιάκ, του Ναυταθλητικού Οµίλου «Άγιος Νικόλαος» Γυάλας,
Σαλαµίνος και Προπονητής Ανάπτυξης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ.

Μαµαλάκη Ειρήνη
∆ιαιτολόγος- ∆ιατροφολόγος, απόφοιτη του Τµήµατος Επιστήµης ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Στο ίδιο τµήµα ολοκλήρωσε το µεταπτυχιακό της σε θέµατα κλινικής διατροφής, ενώ είναι υποψήφια διδάκτορας µε θέµα την
αλληλεπίδραση των διάφορων συνιστωσών του τρόπου ζωής (διατροφή, φυσική δραστηριότητα, ύπνος). Έχει εργαστεί σε ποικίλα ερευνητικά προγράµµατα, ως Επιστηµονική Συνεργάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται
ιδιαίτερα µε τη βέλτιστη αθλητική διατροφή σε σχέση µε την αθλητική απόδοση. Έχει
δηµοσιεύσει 7 εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και έχει 20 ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια.

Μητσιοκάπα Ευανθία
Η Ευανθία Μητσιοκάπα είναι ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης , διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Senior Fellow of European Board of
Physical Medicine and Rehabilitation και υποψήφια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα µεταβολικά νοσήµατα των οστών. Είναι ιατρός αποκατάστασης στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Ε.Π.Σ. ‘Πόρτα Ανοιχτή’ και στη Μονάδα Αθλητιατρικής - Τµήµα Αθλητικής Αριστείας, «Sports Excellence »
ενώ παράλληλα διατελεί επιστηµονικός συνεργάτης της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ. Μέχρι σήµερα, έχει παρουσιάσει εξαιρετική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, που καταδεικνύεται από το µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών και διαλέξεων τόσο σε ελληνικά, όσο και σε διεθνή
συνέδρια, ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και πλήρων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε έγκριτα, διεθνώς,
περιοδικά.
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Αθλητική Προπονητική –
Μια Πολυδιάστατη εργασία σε ένα “χαοτικό” περιβάλλον
Πασχάλης Βασίλης
Ο Βασίλης Πασχάλης είναι Επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε γνωστικό αντικείµενο “Εφαρµοσµένη Αθλητική Εργοφυσιολογία”. Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Φυσιολογία της Άσκησης από
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (2004). Ο Βασίλης Πασχάλης είναι αναγνωρισµένος βιολόγος µε εµπειρία στην αξιολόγηση της απόδοσης και στη φυσιολογία του µυός. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τη διερεύνηση των πιθανών µηχανισµών
που προκαλούν το ασκησιογενή µυκό µικρο-τραυµατισµό, την προσαρµογή του µυός
µετά από έκκεντρη άσκηση καθώς και την πιθανή επίδραση των ελευθέρων ριζών και των συµπληρωµάτων διατροφής στη απόδοση και την υγεία. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή περιοδικά µε το
σύστηµα των κριτών και η δουλειά του έχει πάρει περισσότερες από 2200 αναφορές (h-index = 25; Google
scholar). Ο Βασίλης Πασχάλης έχει υπάρξει µέλος ερευνητικών οµάδων σε 7 χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής 3ων επιστηµονικών περιοδικών στο χώρο της Φυσιολογίας
της Άσκησης. Ως αθλητής στίβου (µεσαίες/µεγάλες αποστάσεις) έχει 5 συµµετοχές µε τη Εθνική οµάδα και
έχει κερδίσει 4 φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στις κατηγορίες των Παίδων, Εφήβων και Ανδρών Β’.

Μπαλαµπίνης Χρήστος
Ο Χρήστος Μπαλαµπίνης γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το College of Sports
Sciences (BSc, τοµέας Βιολογικών Σπουδών) MSc τετραετούς διάρκειας από το University of Massachusetts Amherst (Εργοφυσιολογία και Σωµατική Σύσταση). Την περίοδο αυτή χρηµάτισε επίσης έµµισθο ερευνητικό µέλος και µέλος της διδακτικής
οµάδας στο τµήµα της Εργοφυσιολογίας και Σωµατικής Σύστασης του University of
Massachusetts Amherst. H διδακτορική του διατριβή, σχετικά µε την εφαρµοσµένη φυσιολογία της αναπνοής, εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της
Αναπνοής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στο Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου της Αναπνοής στο νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας». Μεταξύ άλλων: Παρακολούθησε σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων (τέσσερα έτη)
µε θέµα την Εφαρµοσµένη Φυσιολογία της Αναπνοής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας. Έχει δηµοσιεύσει ερευνητικές µελέτες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συνεργαστεί µε την
Εθνική οµάδα Πετοσφαίρισης γυναικών, µε την Ελληνική Ιστιοπλοκή Οµοσπονδία, καθώς και µε οµάδες,
αθλητές και αθλήτριες υψηλού αγωνιστικού αθλητισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των περισσότερων
ολυµπιακών και µη αθληµάτων. Την τελευταία τριετία είναι ο εργοφυσιολόγος της Εθνικής οµάδας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Τουβρά Άννα – Μαρία
Η Άννα-Μαρία Τουβρά, είναι απόφοιτη ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής, κάτοχος Mεταπτυχιακού
τίτλου στην Εργοφυσιολογία (University of Jyvaskyla, FINLAND) και ∆ιδακτορικού τίτλου (ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής). Έχει πλήθος οµιλιών και δηµοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια
και επιστηµονικά περιοδικά. Υπήρξε αθλήτρια και προπονήτρια Κλασσικού Αθλητισµού
(Πανελλήνιες νίκες, συµµετοχή στην Εθνική οµάδα).
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Τσολάκης Χαρίλαος
Ο Χαρίλαος Τσολάκης απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου µε θέµα
την επίδραση της προπόνησης αντιστάσεων στην µυκή δύναµη, µυκή µάζα και στα επίπεδα της τεστοστερόνης σε άρρενα άτοµα προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (1996).
Υπότροφος ΙΚΥ για µεταδιδακτορική έρευνα (2000-2001). Εξελέγη Λέκτορας ΤΕΦΑΑ
το 2002, ενώ σήµερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή. Έχει δηµοσιεύσει 50
επιστηµονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά περιοδικά. Υπήρξε εθνικός
προπονητής ξιφασκίας από το 1991 έως το 2008 και Τεχνικός ∆ιευθυντής της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ξιφασκίας από το 2008 έως το 2014. Τεχνικός Σύµβουλος της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής (2006-2016). Από το 2015 είναι επιστηµονικός συνεργάτης της ΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος.

Ψαρέλης Γιάννης
Σπουδές στη Χηµεία (ΕΚΠΑ) µε ερευνητική ενασχόληση στην ποσοτική ανίχνευση αρωµατικών ενώσεων µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας. Εχει ολοκληρώσει δύο µεταπτυχιακά
προγράµµατα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ
&Μάρκετινγκ – Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες µε ∆ιπλωµατική εργασία στο Στρατηγικό Μάνατζµεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών). Επίσης έχει ολοκληρώσει σπουδές σε Αθλητική ∆ιοίκηση (∆ΟΕ- Lyon 1 MSc). Παρακολουθεί µεταπτυχιακό πρόγραµµα
και διδακτορικό στα ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό το 1977 και έχει ασχοληθεί ως αθλητής και προπονητής µε το Τρίαθλο από το 1990.Είναι πιστοποιηµένος προπονητής σε πλήθος αθληµάτων: Τρίαθλο ( ∆ιεθνής Οµοσπονδία & Οµοσπονδία Νέας Ζηλανδίας )
Κολύµβηση (Σύνδεσµος Προπονητών Αυστραλίας ΗΠΑ), Κωπηλασία (FISA & Οµοσπονδία Αυστραλίας), Τρέξιµο κ.λπ. Έχει εργαστεί σε πλήθος εµπορικών και αθλητικών οργανισµών κατέχοντας διοικητική θέση είτε ως
µέλος του ∆.Σ. είτε ως ∆ιοικητικό Προσωπικό.

∆ηλώσεις συµµετοχής
Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι όπως δηλώσουν την συµµετοχή τους µέχρι και την
Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου2018 στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: se@randp.gr
Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το πρόγραµµα «Sports Excellence» υλοποιείται µε την συνεργασία της της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» υπό την επιστηµονική
επίβλεψη της: Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ µε
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

www.sportsexcellence.gr

