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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



ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

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/1Zolec5Pc1UmnjCr5dHmgeczdaz8Ozmu4/view?usp=sharing
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