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Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ   
                   Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

Τ                         Ο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ, στους χώρους του οποίου περάσατε τα καλύτερά σας χρόνια, αποφάσισε με χαρά να 
επικοινωνήσει ξανά μαζί σας.

Μετά την πρώτη μας προσπάθεια επικοινωνίας, που 
σκοπό είχε τη θεμελίωση μιας νέας ειλικρινούς σχέ-
σης με τους ανθρώπους που κάποτε γνωρίσαμε (και 
πιθανώς επηρεάσαμε) κατά την φοιτητική τους ζωή,  
βρισκόμαστε στην αρχική φάση προσδιορισμού των 
χαρακτηριστικών αυτής της σχέσης.   
Η ειλικρίνεια που πρέπει να διέπει την σχέση δα-
σκάλου-φοιτητού πρέπει να διατηρηθεί, όχι διότι 
η νέα σχέση μας βασίζεται στις ανωτέρω ιδιότητες 
που είχε ο καθένας μας στην πρώτη περίοδο της 
γνωριμίας μας, αλλά διότι οποιαδήποτε παρέκκλιση 
της θα τραυμάτιζε αξίες - θεμέλια της επικοινωνίας 
μας,  που είναι προϋποθέσεις,  εξαιτίας της αρχικής 
μας σχέσης.
Θίχθηκε προηγουμένως. Η ισοτιμία μεταξύ μας είναι 
ένας βασικός παράγοντας για μια ειλικρινή σχέση 
αλληλοεπίδρασης, όπως αυτή που φιλοδοξούμε να 
οικοδομήσουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν επικοινωνούμε 
πλέον με τα νεαρά άτομα που γνωρίσαμε και  που 
έπρεπε να τα καθοδηγήσουμε ώστε να διαχειριστούν 
με τον καλύτερο τρόπο τα φλογερά νιάτα τους, αλλά 
με ολοκληρωμένες πλέον προσωπικότητες, που 
προέκυψαν μέσα από τις απαιτήσεις και τις εμπει-

ρίες της ζωής τους. Ζητάμε λοιπόν από εσάς με την σειρά 
σας να μας καθοδηγήσετε, μέσα από την γνώση που απο-
κτήσατε στην επαγγελματική και κοινωνική σας ζωή. Μόνο 
έτσι η σχέση θα γίνει ισότιμη και λειτουργική. 
Τέλος μια νέα σχέση δεν μπορεί να βασίζεται στον κατανα-
γκασμό. Δεν μπορούμε να αναπαράγουμε το υποχρεωτικό 
στοιχείο που πολλές φορές απαιτούσε η φοίτηση και που 
πιθανόν το νεαρό της ηλικίας δεν επέτρεπε να ευχαριστη-
θείτε την πειθαρχεία που επιδεικνύατε. Η νέα σχέση πρέ-
πει να περιλαμβάνει το στοιχείο της χαράς, που προέρχεται 
από την δημιουργική συμμετοχή σε κάτι που μας συγκινεί. Η 
επικοινωνία με πρώην συμφοιτητές είναι πάντοτε κάτι που 
διεγείρει τις μνήμες και τα συναισθήματα. Ενίοτε και η επι-
κοινωνία  με τους Καθηγητές. Η ενημέρωση σε θέματα Φυ-
σικής Αγωγής, κάτω από νέες συνθήκες και προϋποθέσεις, 
εκτός της χρηστικότητας που μπορεί να έχει, μπορεί να πε-
ριλαμβάνει και το στοιχείο της χαράς απόκτησης γνώσεων 
στο πεδίο των ενδιαφερόντων σας. Χαρά επίσης μπορείτε 
να αισθανθείτε, ως προϊόν διδασκαλίας,  με την διάχυση 
κάποιων δικών σας ιδεών ή και γνώσεων προς  τους συνα-
δέλφους σας, αλλά  και προς τους δασκάλους σας. 
Η αλληλοεπίδραση λοιπόν είναι το ζητούμενο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γεώργιος Μαυρομάτης, Καθηγητής
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17ο Διεθνές  Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού

Το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού διοργανώνεται για 
17η συνεχή χρονιά στις 22 έως 24 
Μαΐου 2009 στην πόλη της Κομοτη-
νής από το Τμήμα Επιστήμης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού του Δη-
μοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Η 
διαχρονικότητα του Συνεδρίου και η 
αποτελεσματική οργάνωση και διεξα-

γωγή του από τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος 
κυρίως απορρέει από τους δυναμικούς του στόχους.

Οι στόχοι του Συνεδρίου είναι πολυδιάστατοι και αφορούν την: 

α) προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων των σχετικών με τον αθλη-
τισμό, 
β) παρουσίαση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο του αθλη-
τισμού, της υγείας, της αναψυχής και της οργάνωσης του αθλητισμού, 
γ) δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης, συζήτησης και κοινω-
νικοποίησης των συνέδρων ίδιων ή διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, 
δ) διάδοση των επιστημονικών μεθόδων και εργασιών που πραγματοποι-
ούνται στο χώρο της άσκησης και αναψυχής, 
ε) εκμάθηση τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων που σχετίζονται με την αγο-
ρά εργασίας, μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
στ) καταγραφή των νέων ερευνητικών εργασιών μέσω των εκδόσεων που 
πραγματοποιεί το Συνέδριο, 
ζ) γνωριμία των συνέδρων με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό της 
Θράκης.

Ιδιαίτερο στόχο του Συνεδρίου αποτέλεσε και αποτελεί η δυνατότητα συνά-
ντησης (“reunion”) όλων των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η προσπά-
θεια αυτή επισφραγίστηκε για πρώτη φορά την περσινή χρονιά με τη διοργά-
νωση της συνάντησης των αποφοίτων του 1988 του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. και 
συνεχίζεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με την προσπάθεια συγκέντρωσης των 
αποφοίτων του 1989.

Παράλληλα με το Συνέδριο θα διεξαχθούν:

•   Η 3η Συνάντηση Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, 
•   Ημερίδα με τίτλο: «Το άθλημα της πάλης σήμερα και η εξέλιξή του στο 
μέλλον» 

Τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου παράλληλα αναπτύσσονται επιστημονι-
κά σεμινάρια, πραγματοποιούνται ειδικές εισηγήσεις και στρογγυλές τράπεζες 
ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα οι παρουσιάσεις των προφορικών και αναρ-
τημένων ανακοινώσεων ερευνητικού επιπέδου και πρακτικού ενδιαφέροντος, 
που εγκρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αυτών.

Τα τελευταία χρόνια, κατατίθενται προς αξιολόγηση στους κριτές του Συνεδρίου 
περιλήψεις που ανήκουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•   Αθλητική Ψυχολογία 
•   Άθληση, Αναψυχή, Τουρισμός 
•   Αθλητική Τραυματολογία – Προπόνηση Αποκατάστασης 
•   Άσκηση σε άτομα με αναπηρία 
•   Βιοχημεία 
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1. Σίσκος Βασίλειος
Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση 
και αντιλαμβανόμενο περιβάλλον στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής

2. Μασμανίδης Θεόφιλος
Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής 
των φοιτητών/ριών σε προγράμματα 
άθλησης και αναψυχής στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια



•   Διατροφή 
•   Διδακτική Θεωρία – Παιδαγωγικά 
•   Εμβιομηχανική 
•   Εργοφυσιολογία 
•   Ιστορία της Φυσικής Αγωγής 
•   Κινητική Μάθηση – Κινητική Ανάπτυξη 
•   Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 
•   Μαζικός Αθλητισμός 
•   Μετρήσεις και Αξιολόγηση στον Αθλητισμό 
•   Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού 
•   Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων 
•   Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων 
•   Τεχνολογία και αθλητισμός 
•   Χορός 

Προσκαλούνται όλοι οι ερευνητές της αθλητικής επιστήμης να καταθέσουν τις 
μελέτες τους προς αξιολόγηση μέχρι τις 15.03.2009.
http://www-new.phyed.duth.gr/icpes/index.php

Ανανέωση της Λειτουργίας του ΔΜΠΣ Άσκηση 
& Ποιότητα Ζωής

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπου-
δών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» 
που λειτουργεί με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήδη ολο-
κλήρωσε τον πρώτο κύκλο επιτυχη-
μένης λειτουργίας του. Η συνολική 
φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού, οι 
καινοτομίες στη φοίτηση με την εντα-
τική και από απόσταση διδασκαλία 

μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, το αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής με μο-
ριοδοτούμενα κριτήρια, ο μηχανισμός αξιολόγησης που αναβαθμίζει διαρκώς 
το εκπαιδευτικό προϊόν και το προσιτό κόστος φοίτησης, κατέστησαν το συγκε-
κριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και επιτυχη-
μένα Προγράμματα στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο που για 80 περίπου θέσεις 
εισαγωγής ετησίως, υποβάλλονται σταθερά τουλάχιστον 230 αιτήσεις υποψη-
φιότητας από πολύ αξιόλογους υποψήφιους –ες. 

Για αυτό το λόγο ομόφωνα οι Γενικές Συνελέυσεις των δύο συμβαλλόμενων 
Τμημάτων αποφάσισαν τη συνέχιση και την αναβάθμιση του Προγράμματος 
με περιορισμένες αλλαγές στη λειτουργία του. Αυτές οι αλλαγές κρίνονται ανα-
γκαίες ώστε να εναρμονιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας με το νέο νόμο που 
αφορά στις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές και την αποτελεσματικό-
τερη λειτουργία του Προγράμματος σε σχέση με τα διεθνή κριτήρια λειτουργίας 
και τις ανάγκες των φοιτητών –τριών. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ο νέος 
νόμος έχει ορισμένες σημαντικές αλλαγές, που αφορούν κυρίως στο Διδακτο-
ρικό Κύκλο Σπουδών. Προς το παρόν αναμένονται οι σχετικές διευκρινίσεις 
από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Σε προσεχή έκδοση του ενημερωτι-
κού εντύπου, θα δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις επικείμενες αλλαγές 
και πως αυτές θα επηρεάσουν την φοίτηση των υποψηφίων διδακτόρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/program/default.aspx
ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα τη-
λέφωνα: 25310 39622, Fax:25310 39623, e-mail:  interpg@phyed.duth.gr
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SLETTER
Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία 
των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στην διάρκεια του 16ου Διεθνούς Συνε-
δρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
τον Μάιο του 2008, προσεκλήθησαν 
στην Κομοτηνή, τα τμήματα φυσικής 
αγωγής των Νόβισαντ, Άγκυρας, Σό-
φιας και Κίεβου, όπου και υπεγράφη 
μνημόνιο συνεργασίας. Η εν λόγω 
συνεργασία μεταξύ του ΤΕΦΑΑ Κομο-
τηνής και των ανωτέρω τμημάτων φυ-
σικής αγωγής, βασίζεται στους παρα-
κάτω βασικούς άξονες:

- Διακίνηση ιδεών που άπτονται του εν-
διαφέροντος και της δυνατότητας υλο-
ποίησης των τμημάτων.
- Ενημέρωση για τις επιστημονικές ερ-
γασίες που  υλοποιεί το κάθε πανεπι-
στήμιο.
- Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών.
- Εκπόνηση και υλοποίηση κοινών εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων.

Στα πλαίσια της Διαβαλκανικής συνερ-
γασίας ήδη άρχισαν να  λειτουργούν οι 
επιστημονικές ομάδες, σχετικά με την 
«παιδική ανάπτυξη» και  την «άσκηση 
στην τρίτη ηλικία». Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα λειτουργήσει και η επιστη-
μονική ομάδα για τις «χρόνιες παθή-
σεις».



Συνοπτικά αποτελέσματα της Εσωτερικής Αξι-
ολόγησης του Τμήματος
Κατά την περίοδο 2004-2008 ολοκληρώθηκε και στην πράξη η εφαρμογή του 
Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η 
αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του ΠΠΣ, αλλά και συνολικότερα η λει-
τουργία του Τμήματος, αναδείχθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια για τις διοικήσεις 
ως θέμα μείζονος προτεραιότητας. Οι κοινωνικές εξελίξεις, τα νέα επαγγελμα-
τικά δεδομένα για τους πτυχιούχους και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για φυσική 
δραστηριότητα, δημιούργησαν την ανάγκη δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού 
Τμήματος. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν μια σειρά αλλαγές και νε-
ωτερισμοί που αφορούσαν όχι μόνο τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπου-
δών, αλλά το συνολικότερο εκπαιδευτικό έργο, τη λειτουργία των διοικητικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξης διδασκόντων και διδασκομένων. 
Σκοπός του κειμένου που ακολουθεί είναι η συνοπτική παρουσίαση των ευρη-
μάτων της πολυδιάστατης αξιολόγησης του νέου ΠΠΣ μετά από πέντε χρόνια 
εφαρμογής. 

Η αξιολόγηση έδειξε ότι το νέο ΠΠΣ 
λειτουργεί αποτελεσματικά για την 
προετοιμασία άρτια εκπαιδευμένων 
επαγγελματιών, που είναι εφοδιασμέ-
νοι με ειδικές και επίκαιρες δεξιότη-
τες. Παράλληλα με τα μαθήματα βα-
σικών γνώσεων και τα εξειδικευμένα 
μαθήματα κατεύθυνσης, η «Πρακτική 
Άσκηση» ως αναπόσπαστο μέρος 

της φοίτησης, αποτελεί μια από τις καινοτομίες του νέου ΠΠΣ που είναι εναρ-
μονισμένη με την Ευρωπαϊκή πρακτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η στο-
χευμένη προώθηση γνώσεων τεχνολογίας, η στήριξη της γλωσσομάθειας, η 
δυνατότητα κατανόησης της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η δυνατότητα 
σχεδιασμού και υλοποίησης μικρής εμβέλειας ερευνητικών δράσεων, φαίνεται 
ότι δίνει στους αποφοίτους τα βασικά εφόδια για δια βίου επαγγελματική ανά-
πτυξη και εξέλιξη. Η διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του δι-
δακτικού έργου έδειξε ότι τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα υλοποιούνται 
με άρτια οργάνωση, με σημαντικές διδακτικές καινοτομίες και υποστηρίζονται 
με τα πιο σύγχρονα διδακτικά εποπτικά μέσα. Η ποιοτική και ενημερωμένη 
ιστοσελίδα του Τμήματος αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό μέσο οργάνωσης, ενη-
μέρωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, με αποτέλεσμα την άμεση ενημέ-
ρωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη φοίτηση, το ωρολόγιο πρό-
γραμμα και τον κανονισμό σπουδών. Σήμερα σε ποσοστό 90% του συνόλου 
των προσφερόμενων μαθημάτων χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία τεχνο-
λογίες πολυμέσων. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τα περισσότερα μαθήματα 
γίνονται με εξ αποστάσεως μέθοδο μέσω της χρήσης ιδιόκτητης πλατφόρμας 
τηλε-εκπαίδευσης η οποία αποκτήθηκε πρόσφατα. 

Μέσα από την αξιολόγηση ωστόσο, εντοπίστηκαν και ζητήματα που πρέπει 
πολύ σύντομα να επιλυθούν. Αυτά αφορούν κυρίως την εσωστρέφεια που συ-
χνά παρατηρείται, μειονεκτήματα του εκπαιδευτικού προϊόντος, την οργάνωση 
της Γραμματείας, τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη λειτουρ-
γία του κολυμβητηρίου. Παράλληλα, επανεξετάζονται και ζητήματα που δημι-
ουργούν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του 
Τμήματος και σχετίζονται με το μεγάλο αριθμό φοιτητών που εισέρχονται κάθε 
έτος, τον υψηλό αριθμό φοιτητών ανά εξάμηνο, την ελλιπή χρηματοδότηση, τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και οι υπηρεσίες διαδικτύου που 
γενικά κρίνονται ανεπαρκείς. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, τα διοικη-
τικά όργανα του Τμήματος έχουν ήδη αναπτύξει μία στρατηγική ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων 
στο άμεσο μέλλον.
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κείμενο τα Πνευματικά Δικαιώ-
ματα

Τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνε-
ται το πρωτότυπο έργο που επιτελείται 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αφο-
ρά σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 
(σε ερευνητικά προγράμματα, σε εκπό-
νηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
ερευνών, σε συνεργασίες με άλλους 
συναφείς φορείς έρευνας και τεχνο-
λογίας κά),  στη συγγραφή βιβλίων, 
επιστημονικών άρθρων, και μονογρα-
φιών, στην παραγωγή ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού, στη δημιουργία 
νέων επιστημονικών οργάνων και γε-
νικά σε παραγωγή υλικού που έχουν 
πνευματική ιδιοκτησία και υπόκεινται 
κατά συνέπεια στο νόμο περί  πνευ-
ματικών δικαιωμάτων. Το Τμήμα σε μια 
προσπάθεια να ενημερώσει σε βάθος 
όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους με 
«προϊόντα» που υπόκεινται στη σχε-
τική νομοθεσία, οργάνωσε ημερίδα 
με θέμα τα «Πνευματικά δικαιώματα 
στην ανώτατη εκπαίδευση & την έρευ-
να» στο μεγάλο αμφιθέατρο των νέων 
εγκαταστάσεών του στις 29 Ιανουαρί-
ου 2008. Προσκεκλημένοι ήταν οι κκ 
Έλενα Κολτσάκη (Δικηγόρος), Πέτρος 
Ζουρδούμης (Νομικός – Οικονομολό-
γος – Επιστημονικός Συνεργάτης της 
Βουλή των Ελλήνων) και ακροατήριο 
διδάσκοντες, μεταπτυχιακοί και διδα-
κτορικοί φοιτητές, και περιορισμένος 
αριθμός προπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος. Μετά τις ομιλίες και τοπο-
θετήσεις των εισηγητών, ακολούθησε 
παραγωγικός διάλογος που αφορούσε 
τόσο την ιδιοκτησία και τη διαδικασία 
κατοχύρωσης των πνευματικών δικαι-
ωμάτων, όσο και ζητήματα που άπτο-
νται της καταπάτησής τους και διώκο-
νται ποινικά.



1ο Παγκόσμιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Άρσης 
Βαρών
Με τεράστια επιτυχία διεξάχθηκε στο κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 
του ΤΕΦΑΑ το 1ο Παγκόσμιο Φοιτητικό  Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών από τις 
24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2008, με τη υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Άρσης Βαρών.  Έλαβαν μέρος 400 φοιτητές-αθλητές από πολλές χώρες του 
κόσμου.  

Πιο συγκεκριμένα οι χώρες που έλαβαν μέρος ήταν: Αρμενία, Αυστραλία, Λευ-
κορωσία, Βέλγιο Καναδάς, Λ.Δ. Κίνας, Κινεζική Ταϊπέϊ, Κονγκό, Εσθονία, Φιλαν-
δία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, 
Η.Π.Α., Ιαπωνία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Πολωνία, Σερβία, 
Σλοβακία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τουρκμενιστάν και Ουκρανία.  

Σημαντικότατη συμβολή για την επιτυχία των αγώνων αποτέλεσε η συμμετοχή 
των πάνω από 200 εθελοντών οι οποίοι ήταν φοιτητές και φοιτήτριες του τμή-
ματος, όπως και των καθηγητών τους. 
  

 

Ορκωμοσία Αποφοίτων
Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο αμφιθέα-
τρο των νέων εγκαταστάσεών, η 79η ορκωμοσία αποφοίτων του ΤΕ-
ΦΑΑ ΔΠΘ. Συνολικά 57 απόφοιτοι ορκίστηκαν εκ των οποίων 38 άν-
δρες και 19 γυναίκες. Το προσωπικό του Τμήματος εκφράζει τις 
καλύτερες ευχές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Α
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Χρήσιμες Διευθύνσεις

- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.: web.auth.gr/phed
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Τρικάλων: www.pe.uth.gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Ε.Κ.Π.Α.: www.phed.uoa.
gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Σερρών: www.phed-sr.
auth.gr
- Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: 
www.egve.gr
- Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυ-
σικής Αγωγής: www.pepfa.gr
- Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας: www.
sportpsychology.gr
- Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής: 
www.hape.gr
- Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητι-
σμού: www.elleda.gr
- Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χο-
ρού: www.elepex.gr



Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Μετά την εγκατάσταση της βιβλιοθή-
κης στους νέους χώρους του ΤΕΦΑΑ 
οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για 
τους χρήστες της βιβλιοθήκης ανα-
πτύχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά. 
Σήμερα οι δυνατότητες που παρέχει 
η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι:

- Ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημο-
νικές βάσεις δεδομένων, μέσα από το δίκτυο του πανεπιστημίου
- Δανειστική λειτουργία της βιβλιοθήκης
- Πρόσβαση σε παλιά περιοδικά που δεν έχουν μεταφερθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή
- Ύπαρξη φωτοτυπικού για αναπαραγωγή άρθρων που ενδιαφέρουν

- Μέσα από το εικονικό δίκτυο (VPN) 
εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικές τράπεζες πληροφοριών, 
εφόσον αποκτηθεί κωδικός πρόσβα-
σης

Σε επόμενο newsletter θα παρουσι-
αστούν αναλυτικά οι νέες υπηρεσίες 
της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.lib.duth.gr

Δραστηριότητες Σχετικές με την Φ.Α. στην Ευ-
ρύτερη Περιοχή της Θράκης
Στα πλαίσια του εσωτερικού πρωταθλήματος, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009, θα 
διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες των αθλημάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήμα-
τος.
 
Υποτομέας Εφαρμοσμένης & Αθλητικής Ψυχολογίας και Άσκησης
1. Ομιλίες με θέμα: «Ο παιδοκτόνος ελληνικός αθλητισμός» και «Ο ρόλος της 
προσκόλλησης με το γήπεδο στις προθέσεις συμπεριφοράς των φιλάθλων 
στους αθλητικούς χώρους»  στα πλαίσια της  Αθλητικής Ημερίδας με αντικεί-
μενο: «Ψυχολογία-Τοπική Αυτοδιοίκηση & Αθλητισμός», που διοργάνωσε ο 
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Newsletter
- Δημήτρης Γουλιμάρης, Επίκουρος 
Καθηγητής
- Γιάννης Αθαναηλίδης, Επίκουρος Κα-
θηγητής
- Δημήτρης Γαργαλιάνος, Επίκουρος 
Καθηγητής
- Γιώργος Μαυρίδης, Λέκτορας
- Ανδρέας Αυγερινός, Λέκτορας
- Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Λέκτορας
- Φίλιππος Φιλίππου, Λέκτορας
- Νικόλαος Βερναδάκης, Λέκτορας
 



Σύνδεσμος Πτυχιούχων Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Έβρου στην Αλεξαν-
δρούπολη στις 27 Σεπτεμβρίου 2008.

Υποτομέας Χειροσφαίριση
1. Στελέχωση των αθλητικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής με προπονη-
τές και αθλητές της ειδικότητας χειροσφαίρισης (Αλεξ/πολη, Ξάνθη, Δράμα)
2. Προγραμματίζεται εκπαιδευτική εκδρομή της ειδικότητας χειροσφαίρισης 
στην Γερμανία για την άνοιξη του 2009

Υποτομέας Καλαθοσφαίρισης
1. Στελέχωση των αθλητικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής με προπονη-
τές και αθλητές της ειδικότητας (Αλεξ/πολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, )
2. Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του 4ου έτους ειδικότητας καλαθοσφαίρι-
σης στα σχολεία της Κομοτηνής με ευθύνη του Υποτομέα καλαθοσφαίρισης.

Υποτομέας Ποδόσφαιρου
1. Στελέχωση των αθλητικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής με προπονη-
τές και αθλητές της ειδικότητας 

Υποτομέας Αντισφαίρισης
1. Στελέχωση των αθλητικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής με προπονη-
τές και αθλητές της ειδικότητας

Διακρίσεις Αποφοίτων
Ο Βασίλης Αργυρίου αποφοίτησε από το 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. το 1998. Αρχικά εργάστη-
κε ως Υπεύθυνος Marketing στην εταιρία 
Agenda Sport Action για 3 έτη και διέκοψε την 
εργασία του για να πραγματοποιήσει τη στρατι-
ωτική του θητεία. Μετά το πέρας της θητείας του 
εργάστηκε στο Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερί-
ου ως Διευθυντής των ερασιτεχνικών τμημάτων 
ενώ τον Ιούνιο του 2003 προσλήφθηκε από την 
Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων «ΑΘΗΝΑ 2004» ως στέλεχος του τομέα της 
Διαπίστευσης και αργότερα ως Διευθυντής Λει-

τουργιών του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου. Με τη λήξη των Ολυμπι-
ακών Αγώνων ανέλαβε Διευθυντής του Ελληνικού Ομίλου Επιχειρήσεων Πο-
δοσφαίρου Αναψυχής (ΕΛΛ.ΟΜ.Ε.Π.Α.) για 4 χρόνια ενώ από τον Ιούνιο του 
2008 εργάζεται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως Γενικός Διευθυντής του Δικτύου 
Ακαδημιών του συλλόγου με την επωνυμία «Πράσινη Ποδοσφαιρική Ανάπτυ-
ξη».

Αν εσείς ή κάποιος άλλος απόφοιτος του τμήματος μας έχει διακριθεί στον 
επαγγελματικό του χώρο και θέλετε να το «μοιραστείτε»  μαζί μας σας παρακα-
λούμε στείλτε τις σχετικές πληροφορίες στο newslett@phyed.duth.gr.
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Διαδώστε το newsletter και σε άλλους 
αποφοίτους. Για να λαμβάνουν κάθε 
νέα έκδοση του θα πρέπει να συμπλη-
ρώσουν την φόρμα συμμετοχής των 
αποφοίτων: 

ht tp : / /www.phyed .duth .gr /gr /
department/default.aspx


