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ΠΡΟΩΠΙΚ ΝΣΟΙΧ Ι μ
Γ θθάγβε
αΝΙπΪθθδθαΝ κΝ1λ89
Κα Ϊΰ αδ απσΝ αΝΙπΪθθδθαέ
πκφκέ β απσΝ κΝΓ θδεσΝΛτε δκ βμΝ π δηαέαμΝξκζάμΝ Ιπαθθέθπθέ
έθαδΝπ υξδκτξκμΝ κυ,
ΘΝΙΚΟΤΝΤΝΚ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟΤΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤΝ ΘΗΝΩΝ κυ
ηάηα κμ ΠΙΣΗΜΗΝΦΤΙΚΗΝ ΓΩΓΗΝΚ ΙΝ ΘΛΗΣΙΜΟΤ εαδΝΫξ δ
ετλδαΝ δ δεσ β αΝεζα δεάΝεκζτηίβ β εαδΝΝ τ λβ υΰξλκθδ ηΫθβ.

Ξ Ι ΙΚ Τ Ιμ
Πλπ αγζά λδαΝεζα δεάμΝεκζτηίβ βμ,Νη Νπαθ ζζάθδ μΝ δαελέ
Π υξδκτξκμΝ παΰΰ ζηα έαμΝ επαδ υ άμΝεαδΝθαυαΰκ υ βμ
πδ έθαΝεαδΝγΪζα αέ

δμ.

πέ βηβ ελδ άμΝ– ξλκθκηΫ λβμΝ βμΝΚκζυηίβ δεάμΝΟηκ πκθ έαμ
ζζΪ κμΝ(ΚέΟέ έ), βθΝεζα δεάΝεαδΝ υΰξλκθδ ηΫθβΝεκζτηίβ βέΝ

ΘΛΗΣΙΚΗΝ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ :
γζά λδα εζα δεάμΝ εκζτηίβ βμΝη ΝπκζζΫμ παθ ζζάθδ μ δαελέ
κΝΫ κμΝ1λλζΝΫπμΝΝεαδΝ κ Ϋ κμ 2011.

δμΝαπσΝ

ΘΛΗΣΙΚ Ν Ι ΚΡΙ Ι:
1λλλΝΚκζυηίβ δεκέΝ ΰυθ μΝΚαζαηΪεδαΝ1β ηίΝΤΠΣ,Ν1βΝ1ίίΝΤΝβίίΝ Λέ
βίίίΝΧ δη λδθκέΝ ΰυθ μΝΠλκαΰπθδ δευθΝ1β ηίΝΤΝβίίΝΤΠέΝ2Η 800 Λέ
βίί1ΝΘ λδθκέΝ ΰυθ μΝ1β ηίΝΤΝβίίΝΤΠ. 1Η 200 Λέ
2002 δ γθ έμΝΝΚκζυηίβ δεκέΝ ΰυθ μΝ2β ηίΝΤΠΝΤ 3β ηίΝ Λέ
βίίβΝΠαθ ζζάθδκΝΠλπ ΪγζβηαΝΠαΰεκλα έ πθΝ ΄ 3βΝ100 ΤΠέΝΤΝβίί Λέ
βίίγΝΠαθ ζζάθδκΝΠλπ ΪγζβηαΝΠαΰεκλα έ πθ ΄ζβ200 Λ. & 6β βίίΤΠ
βίίζΝΠαθ ζζάθδκΝΠλπ ΪγζβηαΝΚκλα έ πθ 2β βίίΝΤΝζίίΝ ΛέΝθβ βίίΤΠέ
βίίηΝΠαθ ζζάθδκδΝξκζδεκέΝ ΰυθ μΝ2β βίί Λέ
βίίθΝΠαθ ζζάθδκΝΠλπ ΪγζβηαΝΝ αθέ πθΝ3β 200 ΛΝΤζβ ζίί Λέ
βίίιΝΠαθ ζζάθδκΝΠλπ ΪγζβηαΝΝ αθέ πθΝ3β 200 ΛΝΤΝζβ βίίΤΠέ
ΠζΫκθΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δαελέ πθΝπκυΝγ πλκτθ αδΝαπσΝ δμΝ
πκυ αδσ λ μ,ΝυπΪλξκυθΝ εΪ μΝΪζζ μΝ δαελέ δμΝ Ν δα υζζκΰδεκτμΝ
παθ ζζάθδκυμΝαΰυθ μΝεκζτηίβ βμέΝ
ΡΓ Ι μ

ΣαΝΫ β 2007-βίίκΝ λΰΪ γβε
βθΝ .Ν. Κ. πμΝθαυαΰκ υ λδαΝΝεαδΝΝΝΝΝΝΝΝ
πμΝ α εΪζαΝ εηΪγβ βμΝεκζτηίβ βμΝ θβζέεπθέ
ΣκΝΫ κμΝβίίκΝηΫξλδΝ κθΝΙκτθδκΝ κυ 2009 λΰΪ γβε ΝπμΝΝπλκπκθά λδαΝ
εκζτηίβ βμΝ κθΝ γζβτδεσΝΌηδζοΝΚοζωθοτ βθΝ γάθαέ
ΣκΝεαζκεαέλδΝΝΝ κυ βίίλΝ λΰΪ γβε πμΝθαυαΰκ υ λδαΝ Νπδ έθαέΝ
ΣαΝΫ βΝβίίλΝεαδΝβί1ίΝ λΰΪ γβε πμΝπλκπκθά λδαΝεκζτηίβ βμΝ κθΝ

ζυ δαεσέ

ΤΝ

πσ κθΝΟε υίλδκΝ κυ 2010 λΰΪα αδΝπμΝΝπλκπκθά λδαΝεκζτηίβ βμΝ
κΝεκζυηίβ δεσΝΣηάηαΝ κυ Π ΝΓΙ ΝΝΙΝ έΝΝ

ΡΙ -  ΜΙΝ ΡΙ :
►7κ Παθ ζζάθδκΝυθΫ λδκΝΠλκπκθβ υθΝΤΰλκτΝ έίκυέΝ
►7κ Παθ ζζάθδκΝ ηδθΪλδκΝ θα κηέαμέΝΝ
►Παθ ζζάθδκΝ ηδθΪλδκΝξξΝεαλεέθκμΝ κθΝαγζβ δ ησ,ΝπλσζβοβΝ κυΝ
εαλεέθκυΝ κυΝ Ϋληα κμρρέ
►1 st LEN Learn to Swim Seminar Budapest, Hungary 15 – 17 April
2011
►υθΫ λδαΝεαδΝ ηδθΪλδαΝπκυΝαφκλκτθΝγΫηα αΝεκζτηίβ βμ,Ν
πλκπκθβ δεάμ,Νεαθκθδ ηυθΝεκζτηίβ βμ,ΝεαδΝ υΰξλκθδ ηΫθβμΝ
εκζτηίβ βμέ
►ΣκΝΜαγβ δαεσΝΠλκφέζ-Κα αθκυθ αμΝ βΝ υ ζ ιέαΝ δαξ έλδ βΝ
υηπ λδφκλΪμΝηαγβ υθΝ κΝ ξκζ έκ υ δ ησμΝ(ΝAsperger )έΝΈθ αιβΝ κΝ
ΰ θδεσΝ ξκζ έκέΝΣδΝζΪγβΝΰέθκθ αδέΝ Ν ξΫ βΝ επαδ υ δευθ-Μαγβ υθέΝΜέαΝ
τΰξλκθβΝαθΪΰεβέΝΝ

Ξ Ν ΝΓΛΩ  - H/Y
ΰΰζδεΪ , ΰθυ βΝ ήΤέ

ΙπΪθθδθα 30 υΰέΝβί1ζ

