Χριστόφορος Γιαννάκη

Είμαι Αναπλήρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. Είμαι κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Φυσιολογία της Άσκησης
από το Liverpool John Moores University και κάτοχος διδακτορικού στην Κλινική
Εργοφυσιολογία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Τα διδακτικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σχετίζονται
κυρίως με την Άσκηση και την Υγεία. Παράλληλα είμαι ο συντονιστής του διδακτορικού
προγράμματος στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής και ο διευθυντής του
νεοσύστατου κέντρου ερευνών του πανεπιστημίου ‘Research Centre for Exercise and
Nutrition-RECEN’.
Έχω δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό μελετών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και
διεθνή επιστημονικά συνέδρια ενώ συμμετέχω σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία. Είμαι ενεργό μέλος Ευρωπαϊκών επιστημονικών
ομάδων στον χώρο της φυσιολογίας της άσκησης και της ιατρικής και μέλος της συντακτικής
επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
Αποτελώ ενεργό μέλος της ΕΕΒΦΑ με συνεχή ενεργή παρουσία στα ετήσια συνέδρια αλλά και
σε δράσεις της εταιρείας και είμαι μέλος του ΔΣ για 2 συνεχόμενες θητείες (αρχικά ως μέλος
και στη συνέχεια ως Γενικός Γραμματέας).
Πέραν της υλοποίησης των στόχων της ΕΕΒΦΑ, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω σημαντικά
στην επέκταση της δράσης της εταιρείας στον Κυπριακό χώρο. Στο πλαίσιο του εν λόγω
στόχου εμπίπτει η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των αθλητικών
επιστημόνων της Κύπρου σχετικά με την ύπαρξη και την δράση της εταιρείας, η εγγραφή νέων
μελών και η πραγματοποίηση επιστημονικών ομιλιών/ημερίδων/συνεδρίων υπό την αιγίδα της
ΕΕΦΒΑ στην Κύπρο. Επίσης στόχος μου είναι να βοηθήσω στην διατήρηση και ακόμη
μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα της Κλινικής Εργοφυσιολογίας μέσα από τις δραστηριότητες
και τα συνέδρια της ΕΕΒΦΑ.

Ολύβια Δόντη

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του ΕΚΠΑ και ασχολούμαι με τον υψηλό αθλητισμό (ενόργανη
γυμναστική) για περισσότερο από 3 δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά μου
ενδιαφέροντα εστιάστηκαν στη μελέτη της μορφολογίας του μυός μετά από προπόνηση
διατάσεων και παραμέτρων απόδοσης στον παιδικό αθλητισμό. Έχω δημοσιεύσει
περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 3 κεφάλαια σε
βιβλία. Επιπλέον είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στο περιοδικό Sport
Biomechanics και κριτής σε 26 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Είμαι ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της
Άσκησης, με συνεχή παρουσία στα συνέδρια και τις δράσεις της. Παρακολουθώντας
την πορεία της Εταιρείας διαπιστώνω τη σημαντική συμβολή της στην πρόοδο της
αθλητικής επιστήμης και την προσπάθεια εξαίρετων επιστημόνων να συσπειρώσουν
καταξιωμένους και νέους ερευνητές και φοιτητές σε ένα κοινό όραμα. Ανάμεσα σε
αυτούς τους ανθρώπους με όραμα, είναι τιμή για μένα να υποβάλλω υποψηφιότητα για
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και δεσμεύομαι να υπηρετήσω με όλες μου τις
δυνάμεις από αυτή τη σημαντική θέση για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Αθανάσιος Καμπασακάλης

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. με ειδικότητες «Κολύμβηση» και «Μυϊκή ενδυνάμωση και
διατροφή». Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ανθρώπινη απόδοση και υγεία»
με κατεύθυνση «Προπονητική αθλημάτων», καθώς και διδακτορικού τίτλου σπουδών επίσης
στην «Ανθρώπινη απόδοση και υγεία». Έχω εκπονήσει δύο μεταδιδακτορικά ερευνητικά
προγράμματα, χορηγούμενα από υποτροφίες, με αντικείμενο τη βιοχημική αξιολόγηση
διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης στην κολύμβηση. Είμαι πιστοποιημένος
«Βιοχημικός της Άσκησης» από την Ε.Ε.Β.Φ.Α. και συνεργάτης του Εργαστηρίου Αξιολόγησης
της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Το ερευνητικό μου έργο
εστιάζεται στη βιοχημική αξιολόγηση της άσκησης και την παρακολούθηση της προπόνησης,
σε βιοδείκτες απόδοσης και υγείας των αθλητών, κ.α. Εξειδικεύομαι στη βιοχημική
παρακολούθηση κολυμβητών/-ριών υψηλού επιπέδου, συνεργαζόμενος με πλήθος
προπονητών και ομάδων μέσω του THESWIMARKER, αλλά και με την Κολυμβητική
Ομοσπονδία Ελλάδας ως επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Ομάδας. Είμαι προπονητής
κολύμβησης αγωνιστικού επιπέδου στον Ο.Φ.Θ., παλαιότερα στη Χ.Α.Ν.Θ., και διδάσκων σε
προγράμματα σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα αντικείμενα της
Εφαρμοσμένης Βιοχημείας της Άσκησης, της Προπονητικής και της Κολύμβησης.
Είμαι ιδρυτικό μέλος της ΕΕΒΦΑ και επιθυμώ να συμβάλω στη διατήρηση του κύρους της
εταιρείας και των δράσεών της, αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της περαιτέρω
διείσδυσής της στο ελληνικό και διεθνές αθλητικό κι επιστημονικό γίγνεσθαι.

Μεθενίτης Σπυρίδων

Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 07.09.1983. Μετά την αποφοίτηση μου από την
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (πρότυπο-πειραματικό σχολείο) εισήχθη στο ΤΕΦΑΑΔΠΘ το 2001, όπου και αποφοίτησα το 2006. Το 2009, ολοκλήρωσα τον μεταπτυχιακό
κύκλο σπουδών του προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», στην κατεύθυνση
«Πρόληψη - Παρέμβαση - Αποκατάσταση» από το ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. Το 2016 μου
απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος από την ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Αυτή την περίοδο
είμαι ενεργό μέλος (μεταδιδακτορικός ερευνητής) του Εργαστηρίου Αθλητικής
Απόδοσης της ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο
ευρύτερο πλαίσιο της φυσιολογίας, της βιοχημείας της άσκησης και της αθλητικής
διατροφής, με έμφαση στην μορφολογία και στον μεταβολισμό του μυϊκού ιστού. Στο
ερευνητικό μου έργο συγκαταλέγονται 50 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή
περιοδικά, >120 παρουσιάσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια του χώρου, 3
επιχορηγούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα, 15 διεθνείς-πανελλήνιες διακρίσεις για την
ερευνητική μου δραστηριότητα, ενώ στην ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα
συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία και το ερευνητικό έργο στη ΣΕΦΑΑ και στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στα τμήματα διατροφής-διαιτολόγιας, του Χαροκόπιου
πανεπιστημίου και του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος. Μέλος της ΕΕΒΦΑ από το
2011 με συνεχή ενεργή συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες της. Για το μέλλον
της Εταιρίας, προσβλέπω στην ενίσχυση της διεπιστημονικής, ερευνητικής και
κοινωνικής δράσης της Εταιρίας.

Γρηγόρης Μπογδάνης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Υπηρετώ την Εταιρεία μας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυσής της το 2010
έως σήμερα. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα των καιρών μας, η Εταιρεία συνεχίζει
δυναμικά την πορεία της, και κάθε χρόνο συμβάλλει στη διάδοση επιστημονικής γνώσης στο
πεδίο της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της άσκησης.
Εμείς, τα παλιά μέλη της Εταιρείας, θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα νέα μέλη και
να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά στην ανάπτυξη των επιστημών της Βιοχημείας
και Φυσιολογίας της Άσκησης στη χώρα μας. Όλο και περισσότεροι αθλητές, αθλητικοί
σύλλογοι, απλοί ασκούμενοι και ασθενείς ωφελούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι
επιστήμονες της άσκησης.
Επιθυμώ να προσφέρω τις γνώσεις και την εμπειρία μου και να μοιραστώ την αγάπη μου για
τη Βιοχημεία και Φυσιολογία της άσκησης με όλα τα μέλη της Εταιρείας μας υπηρετώντας ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Research Gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Bogdanis
Google Scholar profile: http://scholar.google.com/citations?user=XsZ_n-4AAAAJ&hl=el

Γιώργος Παραδείσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Σπούδασα στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών όπου και
έλαβα το βασικό μου πτυχίο. Επίσης κατέχω Master στις Αθλητικές Επιστήμες από το
Sheffield University και διδακτορικό με τίτλο “A Biomechanical and Physiological
Evaluation of Combined Uphill-Downhill Sprint Running Training” από το Leeds
Beckett. Από το 2000 διδάσκω Κλασικό Αθλητισμό και Θεωρία της Αθλητικής
Προπόνησης στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επίδραση της άσκησης και
προπόνησης στο βιοχημικούς μηχανισμούς και στην επίδοση, στις επιδράσεις της
άσκησης στη μυϊκή λειτουργία, απόδοση και ηλεκτρομυογραφία (EMG), στη
κατακόρυφη σκληρότητα και την σκληρότητα των κάτω άκρων, στη σχέση της
ταχύτητας – δύναμης – ισχύς στους δρόμους ταχύτητας, στη μεγιστοποίηση της
απόδοσης και στη βελτίωση της τεχνικής, καθώς και στην επίδραση εργογόνων ουσιών
στην απόδοση.
Έχω δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά, έχω κάνει την επιμέλεια και μετάφραση του συγγράμματος «Βασική
Εμβιομηχανική» της S. J. Hall, είμαι μέλος της συγγραφικής ομάδας του συγγράμματος
«Σχεδιασμός και Προγραμματισμός της Αθλητικής Προπόνησης», ενώ αποτελέσματα
των ερευνών μου έχουν παρουσιαστεί σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.
Είμαι μέλος της Εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου από τα πρώτα χρόνια ίδρυση
της και έχω βιώσει, με χαρά, την αναπτυξιακή της πορεία. Προσπαθώ με κάθε τρόπο
να προάγω στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης όσο αφορά στην βιοχημεία και
φυσιολογία της άσκησης και επιθυμώ να συνεχίσω να προσφέρω όσο μπορώ στην
Εταιρεία μας.

Βασίλης Πασχάλης

Ο Βασίλης Πασχάλης είναι Αναπληρωτής 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) και εργάστηκε ως Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2004 –
2016). Το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 με εκπαιδευτική άδεια εντάχθηκε στο
διδακτικό και ερευνητικό πρόγραμμα στο τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας
και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, 1999-2008) και του
Ερευνητικού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του ΕΚEΤΑ (20062012). Ο Βασίλης Πασχάλης είναι αναγνωρισμένος βιολόγος και προωθεί βασική,
εφαρμοσμένη και κλινική έρευνα στην αξιολόγηση της απόδοσης και στη φυσιολογία
του μυός. Τα ερευνητικά ενδιαφέρονται του Βασίλη Πασχάλη περιλαμβάνουν τη
διερεύνηση των πιθανών μηχανισμών που προκαλούν το ασκησιογενή μυϊκό μικρότραυματισμό και τις προσαρμογές του σκελετικού μυός μετά από έκκεντρη άσκηση
καθώς και την πιθανή επίδραση των ελευθέρων ριζών και των αντιοξειδωτικών στη
μυϊκή λειτουργία και την υγεία. Ο Βασίλης Πασχάλης έχει υπάρξει μέλος ερευνητικών
ομάδων σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος της
συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής του (Advisory Editorial Board) στο περιοδικό
Journal of Sports Sciences (Taylor and Francis Group).

Σταύρου Βασίλειος

Είμαι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ με ειδικότητα κολύμβηση και αγωνιστικό αθλητισμό
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το μεταπτυχιακό μου ήταν στην Άσκηση και Υγεία του
ΤΕΦΑΑ – ΠΘ, με μεταπτυχιακή εργασία «Η επίδραση της περιορισμένης συχνότητας
αναπνοής στους καρδιαγγειακούς δείκτες και την απόδοση». Το διδακτορικό μου ήταν
στο Τμήμα Ιατρικής – ΠΘ με διατριβή στη «Συσχέτιση της καρδιοαναπνευστικής
δοκιμασίας κόπωσης με τη βαρύτητα του συνδρόμου υπνικής άπνοιας». Η διδακτική
και ερευνητική μου εμπειρία είναι στην κλινική εργοφυσιολογία, με διεθνής
συνεργασίες (The PRECIOUS study, EAN COVID-19 Registry) και επιτυχής
διεκδικήσεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (VANGURD, MeLiCo, ΕΣΠΑ
2014-2020). Διατελώ επιστημονικός συνεργάτης της Πνευμονολογικής Κλινικής του
ΠΘ από το 2012 και υπεύθυνος του εργαστηρίου Εργοσπιρομετρίας και Πνευμονικής
Αποκατάστασης της Ιατρικής Σχολής του ΠΘ και από το 2014 παρέχω υποβοήθηση
στο ΔΠΜΣ “Άσκηση Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση” του ΠΘ. Παράλληλα
υπήρξα προπονητής κλασικής και τεχνικής κολύμβησης από το 2003 έως το 2018.

Αργύρης Τουμπέκης

Ο Αργύρης Τουμπέκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας για πέντε συνεχόμενες θητείες και Πρόεδρος κατά την
περίοδο 2018-2020.

