


Η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας λειτουργεί υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαι-
δικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αποκλειστική
∆ωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Στόχος µας είναι η ολιστική ανάπτυξη των νέων µας
υπό το πρίσµα ενός προστατευόµενου και ασφαλούς περιβάλλοντος µέσα από αθλητικές
δραστηριότητες.

Προς επίτευξη τούτου, έχουµε δηµιουργήσει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας και εκπαιδεύουµε
προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής και γονείς ώστε να εµπλουτίζουν συνεχώς τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητές τους. Ταυτόχρονα προσπαθούµε να τους µυήσουµε στη δική µας
αθλητικοκεντρική / ουµανιστική φιλοσοφία προπονητικής καθώς και να ενισχύσουµε τις παι-
δαγωγικές δεξιότητές τους, ώστε το προπονητικό και αγωνιστικό περιβάλλον να λειτουργεί
συνεργατικά µε αυτό του σχολείου. Είναι πεποίθησή µας ότι η αριστεία στον αθλητισµό µπο-
ρεί να συµπορεύεται µε τη σχολική και ακαδηµαyκή αριστεία και να την ενισχύει και δεν απο-
δεχόµαστε την άποψη ότι λειτουργεί η µία ενάντια στην άλλη. Οι δραστηριότητές µας δεν
περιορίζονται µόνο στο νοµό Αττικής αλλά έχουν επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα µε τακτικές
επισκέψεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της, ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες. ∆ια-
κύβευµά µας αποτελεί η ίση συµµετοχή των νέων της χώρας µας στις υπηρεσίες της Μο-
νάδας Αθλητικής Αριστείας, που επιτυγχάνετα µέσω της Κινητής Αθλητιατρικής Μονάδας
καθώς και την πολύχρονης εµπειρίας των στελεχών µας σε αποστολές σε όλη την περιφέ-
ρεια.

Βασική αρχή λειτουργίας µας είναι η συνεργασία µε τους περιφερειακούς και τοπικούς φο-
ρείς και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Σε συνέχεια αυτού θα ήθελα να εκφράσω
τις ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ∆ήµο Καλαµάτας για την ανεκτί-
µητη βοήθεια τους καθώς και το Ινστιτούτο Ερευνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών µε το
οποίο θα συνεργαστούµε για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων σε όλη την επι-
κράτεια.

Το κέντρο αθλητικής αριστείας είναι ανοικτό σε όλους τους Έλληνες. Μη διστάσετε να µοι-
ραστείτε µαζί µας οτιδήποτε αφορά την αθλητική ενασχόληση των παιδιών σας ή των παι-
διών προπονείτε.

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδική Κλινική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
"Επιστηµονικός Υπεύθυνος Sports Excellence".

www.sportsexcellence.gr

Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή



Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά µου ευγνωµοσύνη στην οµάδα της Αθλητικής Αριστείας
για την µεγάλη συνεισφορά της στο αύριο του Ελληνικού αθλητισµού. Επίσης η απόφασή της
να στηρίξει έµπρακτα τα αθλητικά νιάτα της Μεσσηνίας µε γεµίζει µε χαρά, ενώ παράλληλα
µε τιµά ιδιαίτερα η υιοθέτηση της εισήγησής µου να διεξαχθεί αυτή η επιστηµονική ηµερίδα
στην Καλαµάτα.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες των νέων αποδει-
κνύεται µια συναρπαστική παράµετρος τόσο για τη σωµατική όσο και για την πνευµατική
τους ολοκλήρωση. Βοηθά στην βελτίωση των φυσικών τους δυνατοτήτων, της κοινωνικο-
ποίησης, της πειθαρχίας, του σεβασµού και της αυτοπεποίθησης. Ο αθλητισµός όµως υψη-
λών απαιτήσεων απαιτεί οργανωµένη, τεχνοκρατική και πολυσύνθετη συνεργασία που ξεκινά
από το σχολείο και ολοκληρώνεται σε λίγα σχετικά χρόνια µε την κατάκτηση της κορυφής
µέσω υψηλών επιδόσεων και µεταλλίων.

Οι πολιτικές, οικονοµικές και εµπορικές συνιστώσες συχνά δεν συµβαδίζουν µε τις αν-
θρώπινες ανάγκες ή προτεραιότητες και πολλές φορές ταλαντούχοι αθλητές εγκαταλείπουν
τους αρχικούς τους στόχους. ∆εν υπάρχει όµως αµφιβολία ότι οι πρωταθλητές κουβαλούν
στις πλάτες τους τις ελπίδες των συµπατριωτών τους και συχνά ανακηρύσσονται ως Εθνικά
σύµβολα. Εποµένως απαιτείται µια επιµεληµένη και πολυδιάστατη υποστήριξη αυτών των
νέων ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να προσφέρουν τα αδύνατα ξεπερνώντας
ακόµα και τον εαυτό τους. Η οµάδα της αθλητικής αριστείας µε γνώµονα την προσφορά ύψι-
στου επιπέδου υποστηρικτικές υπηρεσίες στον αθλητισµό, οργανώνει την εκπαίδευση αθλη-
τών και προπονητών, διακρίνει δυνατότητες ενίσχυσης της απόδοσης µέσω ειδικών
εξετάσεων εξατοµικευµένα και καθοδηγεί στην πρόληψη αλλά και στην ταχύτατη αποθερα-
πεία αθλητικών κακώσεων και αποδεικνύει καθηµερινά πλέον την δυναµική της χώρο.

Παναγιώτης Γ. Χαλβατσιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Γενικός Γραµµατέας

Ινστιτούτο Ερευνών Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

www.sportsexcellence.gr



Πρόγραµµα Σεµιναρίου

Οι οµιλητές

Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου

∆ιάλειµµα

Ώρα ΟµιλητήςΘέµα

18:30 Εναρκτήριοι χαιρετισµοί, Εκπρόσωποι τοπικών αρχών

18:45

20:00

Κουλουβάρης ΠαναγιώτηςΠαρουσίαση Sports Excellence

19:00 Ψαρέλης ΓιάννηςΟ προπονητής ως ηγέτης

19:20 Τσολάκης ΧάρηςΑξιολόγηση του προπονητικού φορτίου του νεαρού αθλητή υψηλού επιπέδου

19:40 Λιατήρα ΜαργαρίταΟ ρόλος του προπονητή ως ψυχολόγου

21:00 Τσολάκης ΧάρηςΚλείσιµο – Συµπεράσµατα ηµερίδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ––
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Ηλιόπουλος Γιάννης

Sports Performance Analyst & IT Manager, Sports Excellence

Κουλουβάρης Παναγιώτης,

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Λιατήρα Μαργαρίτα

Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια

Τσεκούρας Γιάννης,

Βιοχηµικός Άσκησης, Sports Excellence.

Τσολάκης Χάρης,

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Sports Excellence

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – ∆ιαβήτη, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ψαρέλης Γιάννης,

∆ιευθυντής - Υπεύθυνος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Sports Excellence

20:15 Ηλιόπουλος ΓιάννηςΝέες τεχνολογίες στην προπονητική

20:30 Τσεκούρας ΓιάννηςΣχέση ταχύτητας – δύναµης. Από τη θεωρία στην πράξη

www.sportsexcellence.gr



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ––
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Ηλιόπουλος Γιάννης
Ο Γιάννης Ηλιόπουλος έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός Μηχανικός στα ΤΕΙ Πειραιά και
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάζεται στον χώρο της
Πληροφορικής από το 1988. Υπήρξε Αναλυτής Προγραµµατιστής και Υπεύθυνος
Μηχανογράφησης (1992-2000) και παράλληλα ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την
εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών. Ως Σύµβουλος Μηχανογράφησης και ∆ιευθυντής
Πληροφορικής (2001-2016) συνεργάστηκε µε γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ολοκληρωµένες πληροφοριακές δοµές κατάλληλες για

αναπτυσσόµενες εταιρείες και τα υποκαταστήµατά τους, οι οποίες περιλαµβάνουν ασφαλή δίκτυα,
επιχειρηµατικό λογισµικό, υπηρεσίες, προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού. Από το 2016 συνεργάζεται
µόνιµα µε την Αναγέννηση και Πρόοδος ως Sports Performance Analyst και ΙΤ Mgr.

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ο ∆ρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής και της Σχολής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ειδικευτεί
στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία. Είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Έχει εξειδικευτεί στο Hospital For Special Surgery Cornell University, New
York, στην Επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων, καθώς και στις Αθλη-
τικές Κακώσεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα άρχισε στο Memorial Sloan Kettering
και συνεχίστηκε στο Hospital For Special Surgery. Έχει εργαστεί στην Πολυκλινική

Ολυµπιακού Χωριού, ενώ από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλι-
νική του ΕΚΠΑ. Απόαπό το 2009 είναι ∆ιεθνής Πρεσβευτής του Hospital For Special Surgery. Είναι επιστηµο-
νικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, µε τίτλο «Άθληση &Υγεία», του προγράµµατος
Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence καθώς και των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, που δηµιουργήθηκαν µε
πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Είναι µέλος της οµάδας FOCOS στην
Γκάνα και µέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΕΚΠΑ για τη «∆ιαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών». Έχει
διατελέσει Υπεύθυνος Παιδείας & Αθλητισµού στον ∆ήµο Βουλιαγµένης (2000 – 2004). Υπήρξε αθλητής της
Εθνικής Οµάδας Τριάθλου 1995-1997, ενώ έχει λάβει µέρος σε 15 Μαραθωνίους ∆ρόµους καθώς και σε
8 Μαραθωνίους Κολύµβησης. Επίσης, υπήρξε Ιατρός της Εθνικής Οµάδας Τριάθλου και Κωπηλασίας κατά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004-2008.

Λιατήρα Μαργαρίτα
Ψυχολόγος, αριστούχος απόφοιτη του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπι-
στηµίου, εξειδικευµένη στον Σχεδιασµό Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας (MSc).
Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρώσει το πενταετές πρόγραµµα ειδίκευσης στην Ψυχοδυνα-
µική Ψυχοθεραπεία Οµάδας, Ζεύγους και Οικογένειας της ΕΕΟΑκΟΘ. Από το 2010
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος για την Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθµιση, σε συνεργασία µε την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατά-
σταση και την Επαγγελµατική Επανένταξη και τον ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην», υποστηρίζοντας τη

δηµιουργία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης για την ψυχική
υγεία. Σε κλινικό επίπεδο, παρέχει υπηρεσίε ψυχοθεραπείας και υποστήριξης σε ενήλικες, εφήβους, οµάδες
και γονείς στο Εξειδικευµένο Κέντρο Ψυχοθεραπείας-Συµβουλευτικής “My Counselling”, το οποίο έχει δηµι-
ουργήσει, καθώς και σε συνεργασία µε άλλους φορείς και οργανισµούς.

www.sportsexcellence.gr



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ––
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Τσεκούρας Γιάννης
Το 2009 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας
∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, µελετώντας την επίδραση διαφορετικών
τύπων άσκησης στον µεταβολισµό των λιπιδίων. Από το 2006 έως και το 2016
συνεργάστηκε µε την ΠΑΕ Παναθηναyκός στελεχώνοντας το Panathinaikos Performance
Lab µε στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών που
καθορίζουν την αθλητική απόδοση. Από το 2015 στελεχώνει την επιστηµονική οµάδα
της Αναγέννησης & Προόδου και µέσω του προγράµµατος Sports Excellence,

αναλαµβάνει την εξατοµικευµένη παρακολούθηση νεαρών επίλεκτων αθλητών. Από το 2016 αποτελεί µέλος
της ιατρικής οµάδας της ΚΑΕ Παναθηναyκός. Όσον αφορά στην ακαδηµαyκή του δραστηριότητα, από το 2010
διδάσκει στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «∆ιατροφή & Άσκηση» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου και
από το 2017 στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «Άθληση &Υγεία» της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ. Έχει συνολικά 12 δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο της Πρότυπης
Ευαγγελικής Σχολής Ν.Σµύρνης. Eισήχθη και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ όπου και φοίτησε µέρος των σπουδών του.

Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας που το έλαβε
ως υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύµατος. Έλαβε τον τίτλο του Παθολόγου µετά από την

ειδίκευση στον Ευαγγελισµό. Στη συνέχεια διετέλεσε fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic, του
Rochester στη Minnesota των ΗΠΑ. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες στο παγκοσµίως φηµισµένο Center of
Excellence ήταν επικεντρωµένες στον µεταβολισµό του µυyκού ιστού κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γή-
ρανσης αλλά και στην παρουσία χρόνιων παθήσεων. Έχει εξειδικευθεί στον σακχαρώδη διαβήτη. Έχει ση-
µαντικό και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο µε αρκετά βραβεία και πλούσιο συγγραφικό έργο, είναι µέλος
πολλών Εθνικών και ∆ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών, έχει διατελέσει µέλος Οργανωτικών Επιτροπών Εθνι-
κών και ∆ιεθνών ιατρικών συνεδρίων και έχει προσκληθεί ως οµιλητής σε ένα µεγάλο αριθµό επιστηµονικών
εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν Μέλος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής των ερευ-
νητικών επιχορηγήσεων της Κυβέρνησης της ∆ανίας για το 2011. 

Υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελών ∆ιδακτικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχει
εκλεγεί Μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου και ορισθεί Γενικός Γραµµατέας του Ινστιτούτου Ερευ-
νών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

www.sportsexcellence.gr
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Ψαρέλης Γιάννης
Σπουδές στη Χηµεία (ΕΚΠΑ) µε ερευνητική ενασχόληση στην ποσοτική ανίχνευση αρω-
µατικών 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 Στρα-
τηγικό Μάνατζµεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών). Επίσης έχει ολοκληρώσει σπου-
δές σε Αθλητική ∆ιοίκηση (∆ΟΕ- Lyon 1 MSc). Παρακολουθεί µεταπτυχιακό πρόγραµµα
και διδακτορικό στα ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τον αθλητι-

σµό το 1977 και έχει ασχοληθεί ως αθλητής και προπονητής µε το Τρίαθλο από το 1990.Είναι πιστοποιηµέ-
νος προπονητής σε πλήθος αθληµάτων: Τρίαθλο ( ∆ιεθνής Οµοσπονδία & Οµοσπονδία Νέας Ζηλανδίας )
Κολύµβηση (Σύνδεσµος Προπονητών Αυστραλίας ΗΠΑ), Κωπηλασία (FISA & Οµοσπονδία Αυστραλίας), Τρέ-
ξιµο κ.λπ. 

Έχει εργαστεί σε πλήθος εµπορικών και αθλητικών οργανισµών κατέχοντας διοικητική θέση είτε ως µέλος
του ∆.Σ. είτε ως ∆ιοικητικό Προσωπικό.

Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι όπως δηλώσουν την συµµετοχή τους µέχρι και την
????? ∆εκεµβρίου2018 στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: se@randp.gr

Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

∆ηλώσεις συµµετοχής

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.


