


Η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας λει-
τουργεί υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α’
Ορθοπαιδικής 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 προστατευόµε-
νου και ασφαλούς περιβάλλοντος µέσα από αθλητικές δραστηριότητες. Προς επίτευξη τούτου,
έχουµε δηµιουργήσει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας και εκπαιδεύουµε προπονητές, καθηγητές φυ-
σικής αγωγής και γονείς - κηδεµόνες ώστε να εµπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δε-
ξιότητές τους.

Ταυτόχρονα προσπαθούµε να τους µυήσουµε στη δική µας αθλητικοκεντρική / ουµανιστική φι-
λοσοφία προπονητικής καθώς και να ενισχύσουµε τις παιδαγωγικές δεξιότητές τους, ώστε το
προπονητικό και αγωνιστικό περιβάλλον να λειτουργεί συνεργατικά µε αυτό του σχολείου. Είναι
πεποίθησή µας ότι η αριστεία στον αθλητισµό µπορεί να συµπορεύεται µε τη σχολική και ακα-
δηµα}κή αριστεία και να την ενισχύει και δεν αποδεχόµαστε 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.

∆ιακύβευµά 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 περιφέρεια.

H Μονάδα Αθλητικής Αριστείας είναι ανοιχτή σε όλους τους αθλητές της Ελλάδας. Μη διστά-
σετε να µοιραστείτε µαζί µας οτιδήποτε αφορά την αθλητική ενασχόληση των παιδιών σας ή
των παιδιών προπονείτε.

Με ακαδηµα9κούς χαιρετισµούς,

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
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Πρόγραµµα Σεµιναρίου

Οι οµιλητές

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

∆ιάλειµµα

Ώρα ΟµιλητήςΘέµα

10:00 Έναρξη & Χαιρετισµοί Επιστηµονικού Υπεύθυνου Sports Excellence

10:10

12:00

Κουλουβάρης ΠαναγιώτηςΠαιδί & Πρωταθλητισµός

11:40 Τσολάκης ΧάρηςΜακροχρόνιος Σχεδιασµός Αθλητικής Ανάπτυξης

11:10 Λιατήρα ΜαργαρίταΠώς θα υποστηρίξω το παιδί µου στον αθλητισµό: Μία ψυχολογική διάσταση

11:40 Ερωτήσεις & Συζήτηση

13:45 Guy Petitgirard
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Νέων Αθλητών & Νεαρών Αθλητριών,

Case study: Πρόγραµµα Ανάπτυξης Γαλλικής Οµοσπονδίας
Χειροσφαίρισης – Handball

13:15 Ερωτήσεις & Συζήτηση

Περιβάλλον Ανάπτυξης Νέων Αθλητών &
Νεαρών Αθλητριών

Κουλουβάρης Παναγιώτης,

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

Λιατήρα Μαργαρίτα,

Ψυχολόγος, Sports Excellence

Τσεκούρας Γιάννης,

Βιοχηµικός Άσκησης, Sports Excellence

Τσολάκης Χάρης,

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Sports Excellence

Ψαρέλης Γιάννης,

∆ιευθυντής Sports Excellence, Υπεύθυνος Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Guy Petitgirard,

IHF Lecturers, National Trainer FFHB

12:15 Τσεκούρας ΓιάννηςΒασικές αρχές Αθλητικής ∆ιατροφής & ∆ιατροφικές Ανάγκες Νέων
Αθλητών & Νεαρών Αθλητριών

12:45 Ψαρέλης ΓιάννηςΚριτήρια & ∆ιαδικασία επιλογής Προπονητή και
Σωµατείου για το παιδί µου



Περιβάλλον Ανάπτυξης Νέων Αθλητών &
Νεαρών Αθλητριών

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 υπηρεσίες 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

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 συ-
νεργάστηκε µε την ΠΑΕ Παναθηνα}κός στελεχώνοντας το Panathinaikos Performance
Lab µε στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών που καθο-
ρίζουν την αθλητική απόδοση. Από το 2015 στελεχώνει την επιστηµονική οµάδα της
Αναγέννησης & Προόδου και µέσω του προγράµµατος Sports Excellence, αναλαµβά-

νει την εξατοµικευµένη παρακολούθηση νεαρών επίλεκτων αθλητών. Από το 2016 αποτελεί µέλος της ιατρι-
κής οµάδας της ΚΑΕ Παναθηνα}κός. Όσον αφορά στην ακαδηµα}κή 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.



Περιβάλλον Ανάπτυξης Νέων Αθλητών &
Νεαρών Αθλητριών

Τσολάκης Χαρίλαος
Ο Χαρίλαος Τσολάκης απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου µε θέµα
την επίδραση της προπόνησης αντιστάσεων στην µυ}κή δύναµη, µυ}κή µάζα και στα επί-
πεδα 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 Ελλη-

νικής 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 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 Στρατη-
γικό 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.

Guy Petitgirard
National Trainer of FFHB (French Handball Federation), in charge of Professionnal
System.
IHF Lecturers
-Professionnal Trainer in Montpellier : first Men League
-Professionnal Trainer in Bouillargues : first women League
-Professionnal Trainer in Sélestat: first Men League
-National Trainer of the French Juniors team.

www.sportsexcellence.gr


