
   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence της A’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΕΚΠΑ 

σας προσκαλεί σε  

Επιστημονική Επιμορφωτική Ημερίδα  

την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στις 18:00,  

στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης κτίριο «Π. Ν. Σουκάκος»   

(στον πίσω προαύλιο χώρο του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ») 

 

     Θέματα: 

 

«Προπόνηση στα αναπτυξιακά στάδια. Επιστημονικές Θέσεις & Μύθοι»  

Δημήτρης Βλαχόπουλος, Λέκτορας Παιδιατρικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του 

Exeter.   

& 
 «Το νευρομυϊκό προφίλ - Mεγιστοποίηση της απόδοσης και Πρόληψη 

τραυματισμών»  

Antonio Robustelli, Σύμβουλος Υψηλού Αθλητισμού 

 
 

Οι δύο προσκεκλημένοι θα βρεθούν στην Ελλάδα με αφορμή τη συμμετοχή τους στη 

διοργάνωση της Διεθνούς Ημερίδας "All About Marathon" στις 7 Νοεμβρίου  

στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

 

Και οι δύο εκδηλώσεις είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: se@randp.gr 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 
Είσοδος Ελεύθερη με Σειρά Προτεραιότητας 
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Δημήτρης Βλαχόπουλος:  
 
Ο Δημήτρης είναι Λέκτορας παιδιατρικής φυσιολογίας της άσκησης με 
εμπειρία στην μυοσκελετική υγεία και τη σωματική δραστηριότητα κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Έχει 
διεξαγάγει σύγχρονες μελέτες που εστιάζουν στην οστική μάζα, την 
οστική γεωμετρία και τον μεταβολισμό των οστών στους έφηβους. Αυτή 
τη στιγμή εργάζεται σε διαχρονικές μελέτες, όπως ALSPAC και PANIC για 
να διερευνήσει τις συνεργιστικές επιδράσεις της σωματικής άσκησης και 
της διατροφής στα συστατικά της σωματικής σύνθεσης. Μέχρι σήμερα ο 
Δημήτρης έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και έχει ασχοληθεί σε ερευνητικά 
έργα συνολικού ύψους £138.000, από εθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς και έχει συνολικά 25 δημοσιεύσεις, απο τις οποίες στις 10 είναι ο κύριος συγγραφέας, σε 
κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της αθλητικής ιατρικής, της υγείας των οστών και της 
παιδιατρικής. Ο Δημήτρης έχει κοινοποιήσει τα επιστημονικά του ευρήματα σε διαφορετικά ακροατήρια, 
λαμβάνοντας 6 βραβεία νέου ερευνητή από δημόσιους φορείς. Επίσης, έχει ένα επιστημονικό δίκτυο και 
έχει εργαστεί πάνω σε ερευνητικά προγράμματα με επιστήμονες και φορείς σε 5 διαφορετικές χώρες, 
εξελέγη Εκπρόσωπος του Νέου Ερευνητή στην Bone Research Society του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει 
συμβάλει σε ανασκόπηση άρθρου και δηλώσεων θέσεων ειδικών. 

 
Antonio_Robustelli:  
O Antonio Robustelli είναι επαγγελματίας σύμβουλος αθλητικών 
επιδόσεων και προπονητής υψηλού επιπέδου από την Ιταλία: οι τομείς 
εξειδίκευσης τους περιλαμβάνουν την πρόληψη τραυματισμών, την 
αθλητική τεχνολογία, τον προγραμματισμό προπόνησης ενδυνάμωσης, 
την ανάπτυξη ταχύτητας, την παρακολούθηση αποκατάστασης και την 
αξιολόγηση επιστροφής σε αγωνιστικό ρυθμό). Εργάζεται παγκοσμίως 
από την ηλικία των 16 ετών με ημι-επαγγελματίες, επαγγελματίες και 
ολυμπιακούς αθλητές όπως και επίσης με επαγγελματικές ομάδες 
διαφόρων αγωνισμάτων Προσκαλείται συχνά ως κεντρικός ομιλητής σε 
διεθνή συνέδρια στον τομέα της Αθλητικής Επιστήμης, της 
Ενδυνάμωσης και της Αποκατάστασης. Έχει γράψει άρθρα για πολλά περιοδικά, περιλαμβανομένου και 
του βρετανικού “Athletics Weekly”. Αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος Ολυμπιονικών και ομάδων 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ Α’ κατηγορίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.                                                                        
 
 
 
 
 
 
Τοποθεσία Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π. Ν. Σουκάκος»: 

 
 
                                         


