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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Οι αποδόσεις στα ανταγωνιστικά αθλήματα δεν εξαρτώνται μόνο από την συστηματική 
προπόνηση, αλλά και από τη γενετική προδιάθεση των αθλητών.  Γνωρίζουμε  από  
επιστημονικές έρευνες ότι το 50% περίπου της επιτυχίας καθορίζεται από κληρονομικούς 
παράγοντες τους οποίους μπορούμε πλέον να ανιχνεύσουμε μέσω της ανάλυσης DNA. 

Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσουμε το ατομικό ταλέντο για αθλήματα 
δύναμης ή αντοχής με βάση την δομή των μυϊκών κυττάρων, και να ανακαλύψουμε την γενετική 
ταυτότητα των αθλητών. Η ανάλυση όλων των σχετικών γενετικών παραλλαγών μπορεί να 
βοηθήσει στην εύρεση του κατάλληλου αθλήματος και στο σχεδιασμό της προπόνησης και της 
διατροφής με σκοπό την κορύφωση της ατομικής απόδοσης. Κάθε αθλητής χρειάζεται ένα 
προσωποποιημένο πρόγραμμα προπόνησης, διότι κανένα απ’ αυτά δεν λειτουργεί εξίσου για 
όλους τους αθλητές. 

Επιπλέον, εξίσου σημαντικό με την επιλογή του κατάλληλου αθλήματος είναι και η γνώση του 
κινδύνου τραυματισμού και του χρόνου που απαιτείται για να αποκατασταθεί, επομένως και να 
επιστρέψει ο αθλητής στην προπονητική του ρουτίνα. Έτσι μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
τόσο στο να αποτρέψει όσο και να αναρώσει ταχύτερα από το τραύμα.

Ο νέος  τεχνοβλαστός  του  Χαροκοπείου  Πανεπιστημίου  με  την  επωνυμία  "Genome 
Analysis", θα οργανώσει τον προσεχή Φεβρουάριο εκπαιδευτικό σεμινάριο (10 ωρών) για 
την απόκτηση  πιστοποιητικού  κατάρτισης   στην   "Προσωποποιημένο   πρόγραμμα 
προπόνησης μέσω ανάλυσης DNA". Η εκπαίδευση θα  γίνει  εξ'  αποστάσεως  μέσω 
σύγχρονης  διαδραστικής  τηλεκπαίδευσης  από   διακεκριμένους επιστήμονες   και   έμπειρους 
και καταξιωμένους επαγγελματίες τόσο στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, όσο 
και στην Γενετική. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης σε όσους το 
επιθυμούν. 
Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές 
γνώσεις για την παροχή προσωποποιημένων συστάσεων άθλησης και προπόνησης μέσω 
ανάλυσης DNA, καθώς και την δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην κοινότητα. 
Στο   Πρόγραμμα   γίνονται   δεκτοί   πτυχιούχοι   των Τμημάτων    Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός 
των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλλουν αίτηση το συντομότερο, καταθέτοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δίδονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος. 
Κόστος συμμετοχής: 180 € 
Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώστε την φόρμα στον σύνδεσμο: 
https://forms.gle/Xtq7ivYTeHWno9rH6 
Ημερομηνία λήξης υποβολών: 20/02/2021 
Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 27 και 28 Φεβρουαρίου

Πληροφορίες: 
τηλέφωνο. 210-72315000 - 6974192519 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00)
e-mail: info@genome-analysis.com  ιστοσελίδα: www.genome-analysis.com
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Αθλητική απόδοση και γενετική προδιάθεση Γεώργιος Δεδούσης 

Διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα & 
μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης Ιωάννης Αρναούτης 

Μέθοδοι παρακολούθησης και ρύθμισης της 
προπονητικής επιβάρυνσης σε αθλητές Γιάννης Τσεκούρας 
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Προπονητικά φορτία, ενδυνάμωση και 
αποκατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Ιωάννης Κωτσής

Βασικές Αρχές και Νεότερα Δεδομένα στο Πεδίο 
της Αθλητικής Διατροφής Μιχάλης Μακρυλλός
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Γιάννης Πιτσιλαδής
Essential next steps but we may never be able to 
predict athletic talent (or personalise nutrition) 

using genetics

https://drive.google.com/file/d/1I_9lfWMRP3QRxTs3gwhgKreYJB5PfA7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mWOSnlQ3x4rvynUVtY3TBfgnbqM5U2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xc8fiGc12-bs8gQQr6ObXxM8ULlBEJBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjA7yiVKSUc5fNvtkv7Tr02SPD14CxYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZLReaJsC6qFnYcHKtvnWbWUdDNfG6i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j35l3eL1ByhgwBYwhs-XG2CqebtEqMUL/view?usp=sharing
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Γεώργιος Δεδούσης 

Καθηγητής Μοριακής Γενετικής - Διατροφογενετικής 

Ο Καθηγητής Α' βαθμίδας Γεώργιος Δεδούσης έχει 

Πτυχίο Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταπτυ- 

χιακό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της 

«Compiegne» στη Γαλλία, και Διδακτορικό Δίπλωμα 

από την Ιατρική Σχολή  του  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Εργάστηκε 

ως Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και ως 

ερευνητής με  υποτροφία  Fulbright  στην  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου 

Harvard (Βοστώνη, Η.Π.Α). Έχει διατελέσει προσκεκλημένος καθηγητής επί σειρά 

ετών στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου του Nancy, Γαλλία. 

Η ερευνητική του δράση εστιάζεται κυρίως στον τομέα της Μοριακής Γενετικής στην 

ανάλυση βιομορίων σε χρόνια νοσήματα με έμφαση σε καρδιομεταβολικούς 

φαινότυπους και στις αλληλεπιδράσεις με την διατροφή. Έχει επιβλέψει αρκετές 

διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το 

ερευνητικό του έργο αποτελείται από περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά με μεγάλη απήχηση, με συνολικό συντελεστή απήχησης >3000, αριθμό 

ετεροαναφορών >450000 και h-index>75. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών 

του Πανεπιστημίου, από το 2004 ήταν Τμηματικός εκπρόσωπος Erasmus του 

Τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής, ενώ την περίοδο 2011-2018 ήταν ο Ιδρυματικός 

Υπεύθυνος Erasmus του Πανεπιστημίου. Την περίοδο 2012-2016 διετέλεσε μέλος 

του συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Από  το  2019  εκλέχθηκε  ως  Αντιπρόεδρος 

στο Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, www.eledek.gr ) Έχει 

συντονίσει πλήθος ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν λάβει 

χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Πρόσφατα αξιολογήθηκε 

επιτυχώς για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Marie-Curie RISE 

«MAST4HEALTH» www.MAST4HEALTH.eu. 
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Μιχάλης Μακρυλλός 
Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος BSc, MSc 

Ο Μιχάλης Μακρυλλός αποφοίτησε από το τμήμα 

σπούδασε στο τμήμα «Επιστήμη της Διαιτολογίας - Δια- 

τροφής» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, εί- 

ναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος, από το διετές 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου «Εφαρμο- 

σμένη Διαιτολογία–Διατροφή», με κατεύθυνση το Μεταβολισμό, την Άσκηση και την 

Αθλητική Διατροφή (MSc), από όπου έλαβε Αριστείο. Αποτελεί επιστημονικός Συνερ- 

γάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του 

Metropolitan College και του Aegean College τόσο σε επίπεδο επιστημονικών διαλέ- 

ξεων όσο και πρακτικής άσκησης φοιτητών. 

Συμμετείχε σε τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 

Από το 2004 ιδιωτεύει, διατηρώντας το δικό μου Διαιτολογικό Γραφείο στο Παλαιό 

Φάληρο. Ακόμη, είναι επιστημονικός Συνεργάτης Αθλητικών Σωματείων, Οργανι- 

σμών, Ομάδων, μεμονωμένων αθλητών (μεταξύ αυτών και Ολυμπιονίκες). Από το 

2013 είναι Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής του Πανελληνίου 

Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, ενώ από το 2016 είναι μέλος της Ελεγκτι- 

κής Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων. Επιπρό- 

σθετα, έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια/Ημερίδες, είτε 

ως Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας, είτε ως καλεσμένος ομιλητής. Τέλος, από το 

Σεπτέμβριο του 2020, είναι ο Αθλητικός Διατροφολόγος ΠΑΕ ΑΕΚ F.C. 
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του Εργομετρικού - Διατροφολογικού κέντρου του Ομίλου Βιοιατρικής. Απέκτησε το 

βασικό του πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου, και συνέχισε τις σπουδές του ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και την απόκτηση του Διδακτορικού του τίτλου από το 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην κατεύθυνση της Αθλητικής Διατροφής.

Επιπλέον, έχει να επιδείξει πολυετές διδακτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, σημαντικό 

αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πολυάριθμες 

παρουσιάσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Τέλος, έχει 

συνεργαστεί με πληθώρα αθλητικών επαγγελματικών συλλόγων, καθώς και με αθλητές 

που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες. 
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Γιάννης Αρναούτης 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, MSc, PhD 
Επιστημονικός Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Ο Ιωάννης Αρναούτης είναι διδάσκων και μεταδιδακτο-

ρικός συνεργάτης στη Σχολή Επιστημών Υγείας και 

Αγωγής  στο  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο  και  υπεύθυνος 

http://www.genome-analysis.com/
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Γιάννης Κωτσής 
Υποψήφιος Διδάκτωρ Βιοχηµείας –  Φυσιολογίας της Άσκησης 

Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία στο Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, όπου αποφοίτησε με Άριστα από το τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού.  Σήμερα υπηρετεί την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου από στην θέση 

του Αθλητικού επιστήμονα και Ειδικού Φυσικής Κατάστασης. Την ελληνική 

ομοσπονδία υπηρέτησε και από το 2009 έως και το 2015 από τη θέση του Αθλητικού 

επιστήμονα συμμετέχοντας στα World Cup 2010 και 2014 και στο EURO 2012, ενώ 

από το 2011 είχε αναλάβει ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα Διατροφής και 

Φυσιολογίας της Άσκησης σε όλα τα τμήματα υποδομής της ΕΠΟ. Διαθέτει πολυετή 

εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, όπως η Εθνική ομάδα Ποδηλασίας η ΠΑΕ 

Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ ΑΕΚ με την οποία κέρδισε και το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 

2017. Επίσης υποστηρίζει συστηματικά και άλλα αθλητικά σωματεία της Super/

Football League ως αθλητικός διατροφολόγος. Επιπρόσθετο πεδίο έρευνας και 

ενασχόλησης είναι η πρόληψη – αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών, που 

εφάρμοσε από το 2005 – αρχικά στην ΠΑΕ ΑΕΚ, στην Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου, 

στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έως και σήμερα. Η 

αγάπη του για τα επιστημονικά πεδία της Διατροφής και την ‘Άσκησης, τον οδήγησαν 

στην δημιουργία του “Science Place Personal Training Studio” Ι και ΙΙ και του “The 

Edge Performance Center”, και το “Human Performance Lab” του ABH Medical 

Group, και το “ Human Performance Lab” του Theseus Rehab Center, εξειδικευμένα 

προπονητικά κέντρα, όπου υποστηρίζονται αθλητές υψηλού επιπέδου αλλά και απλοί 

αθλούμενοι με γνώμονα την λειτουργική προπόνηση και την ισορροπημένη διατροφή.
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Ο Γιάννης Κωτσής είναι υποψήφιος διδάκτωρ του 

Τμήματος Διαιτολόγιας – Διατροφής, στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστημίου, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές 

του σπουδές, με ειδίκευση στην  Διατροφή  Αθλουμένων
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Γιάννης Τσεκούρας
Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Ο Γιάννης Τσεκούρας ολοκλήρωσε το 2009 τη 

διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Επιστήμης 

Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστη-

μίου, μελετώντας την επίδραση διαφορετικών τύπων ά-
σκησης στον μεταβολισμό των λιπιδίων. 

Από το 2006 έως και το 2016 συνεργάστηκε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

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 Παναθηναϊκός και από το 2018 επιστημονικό συνεργάτη 

του ομίλου Σαράντη.

Όσον αφορά στην ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, από το 2010 διδάσκει στο 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διατροφή & 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.
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Γιάννης Πιτσιλαδής
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Ο καθηγητής Γιάννης Πιτσιλαδής είναι ένας 

καταξιωμένος επιστήμονας διεθνώς στον τομέα του 

αθλητισμού, με ερευνητικό ενδιαφέρον στη σημασία του

τρόπου ζωής και της γενετικής για τις ανθρώπινες επιδόσεις. Μετά από 15 χρόνια 

στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, στη Σκωτία, όπου δημιούργησε τη μεγαλύτερη 

γνωστή βιολογική τράπεζα DNA από αθλητές παγκόσμιας κλάσης, διορίστηκε (το 

2013) Καθηγητής Επιστήμης Αθλητισμού και Άσκησης στο Πανεπιστήμιο του 

Brighton. Η τρέχουσα ερευνητική προτεραιότητά του είναι η εφαρμογή 

«omics» (δηλαδή γονιδιωματικής, μεταγραφικής, μεταβολικής και πρωτεωμικής) στην 

ανίχνευση φαρμάκων στον αθλητισμό με ιδιαίτερη αναφορά στην ανασυνδυασμένη 

ανθρώπινη ερυθροποιητίνη (rHuEpo), το ντόπινγκ αίματος και την τεστοστερόνη. Η 

πιο πρόσφατη έρευνά του χρηματοδοτείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του 

Ντόπινγκ (WADA) και από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (International Olympic 

Committee (IOC)). Επί του παρόντος είναι μέλος της Ιατρικής και Επιστημονικής 

Επιτροπής της IOC, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της 

Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Ιατρικής (FIMS), 

μέλος της Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Ενώσεων Αθλητικής Ιατρικής (EFSMA), μέλος της Επιτροπής Ιατρικής 

Έρευνας Υγείας (HMRC) του WADA, προηγούμενο μέλος της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων της λίστας της WADA και είναι μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Αθλητικής Ιατρικής (ACSM). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 185 επιστημονικά άρθρα, 

έχει γράψει και επεξεργαστεί διάφορα βιβλία και έχει εμφανιστεί σε πολλά ερευνητικά 

ντοκιμαντέρ (π.χ. ESPN, BBC, NHK Japan, CNBC) και δημοφιλή βιβλία (π.χ. 

Bounce, The Sports Gene).

GENOME ANALYSIS 
http://www.genome-analysis.com 


	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
	«ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

	ΔΕΔΟΥΣΗΣ
	Γεώργιος Δεδούσης

	ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ
	Μιχάλης Μακρυλλός

	ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
	Γιάννης Αρναούτης

	ΚΩΤΣΗΣ
	Γιάννης Κωτσής

	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
	ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ



