
Είσοδος ελεύθερη µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.



Περιβάλλον Ανάπτυξης Νέων Αθλητών &
Νεαρών Αθλητριών

Η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας λειτουργεί 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 προστατευόµενου και
ασφαλούς περιβάλλοντος µέσα από αθλητικές δραστηριότητες. Προς επίτευξη τούτου, έχουµε
δηµιουργήσει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας και εκπαιδεύουµε προπονητές, καθηγητές φυσικής
αγωγής και γονείς - κηδεµόνες ώστε να εµπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές
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-
δηµαaκή αριστεία και να την ενισχύει και δεν αποδεχόµαστε την άποψη ότι λειτουργεί η µία
ενάντια στην άλλη.

∆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 διστάσετε να µοιραστείτε µαζί µας οτιδήποτε αφορά την
αθλητική ενασχόληση των παιδιών σας ή των παιδιών προπονείτε.

Με ακαδηµα.κούς χαιρετισµούς,

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

www.sportsexcellence.gr



www.sportsexcellence.gr

Πρόγραµµα Σεµιναρίου

Α’ Μέρος –– Σεµινάριο προπονητών

Β’ Μέρος –– Σεµινάριο γονέων και κηδεµόνων

Οι οµιλητές

Κυριακή 07 Απριλίου 2019

Ώρα ΟµιλητήςΘέµα

09:00 Προσέλευση κοινού

09:20 Τσολάκης Χάρης Μακροχρόνιος Σχεδιασµός Αθλητικής Ανάπτυξης

09:15 Χαιρετισµός από εκπρόσωπους του Τµήµατος Αθλητικής Αριστείας

09:40 Τσολάκης Χάρης
Περιοχική Ανάλυση Μυοσκελετικών Κακώσεων, σε παιδιατρικούς 

και νεαρούς αθλητές

10:00 Τσεκούρας Γιάννης∆ιατροφικές Συστάσεις κατά την περίοδο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων

10:20 Τσολάκης ΧάρηςΣυνδέοντας την παρακολούθηση των φορτίων µε την προπονητική

10:40 Ερωτήσεις & Συζήτηση

11:50 Ερωτήσεις & Συζήτηση 

Περιβάλλον Ανάπτυξης Νέων Αθλητών & 
Νεαρών Αθλητριών

Συµεωνίδης Θεοχάρης

Φυσικοθεραπευτής, Sports Excellence

Τσεκούρας Γιάννης, 

Βιοχηµικός Άσκησης, Sports Excellence 

Τσολάκης Χάρης, 

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Sports Excellence

11:10  Τσολάκης ΧάρηςΜακροχρόνιος Σχεδιασµός Αθλητικής Ανάπτυξης

11:30 Τσεκούρας Γιάννης 
Βασικές αρχές Αθλητικής ∆ιατροφής & ∆ιατροφικές Ανάγκες Νέων

Αθλητών & Νεαρών Αθλητριών
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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 Παναθηναaκός 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 Παναθηναaκός. Όσον αφορά στην ακαδηµαaκή 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.

Τσολάκης Χαρίλαος
Ο Χαρίλαος Τσολάκης απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου µε θέµα
την επίδραση της προπόνησης αντιστάσεων στην µυaκή δύναµη, µυaκή 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.

Συµεωνίδης Θεοχάρης
Ο Συµεωνίδης Θεοχάρης είναι πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής του Πανεπιστηµίου ∆υ-
τικής Αττικής (2015). Από το 2017 έως σήµερα, εργάζεται στην ‘’Αναγέννηση και Πρό-
οδος’’, στο τµήµα Sports Excellence, ως Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας και
ενεργό µέλος της επιστηµονικής οµάδας εργοµετρήσεων των προεθνικών οµάδων, σε
αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, είναι υποψήφιος για τίτλο master, στο Πρό-
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Άθληση και Υγεία’’ της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Ε.Κ.Π.Α. 


