
O Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Φπζηθήο Αγωγήο (ΠΔ 11) Κωλζηαληίλνο Γ. Tάκπαιεο γελλήζεθε 

ζηνλ Βόιν ην 1964.  Απνθνίηεζε ην 1987 από ην Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη θαηεύζπλζε ζηελ νξγάλωζε 

θαη δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνύ. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Τκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-

Γηαηξνθήο ηνπ Φαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ «Δθαξκνζκέλε Γηαηηνινγία Γηαηξνθή» κε 

θαηεύζπλζε «Γηαηξνθή θαη Άζθεζε» θαη ζηε Σρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 

ΔΚΠΑ ζηελ θαηεύζπλζε «Φπζηθή Αγωγή θαη Αζιεηηζκόο». Τν 2011 έιαβε ηνλ Γηδαθηνξηθό ηνπ ηίηιν 

από ην Τκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο ηνπ Φαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: 

«Γηαρξνληθή εμέιημε δεηθηώλ αλάπηπμεο, επηπνιαζκνύ ηεο παρπζαξθίαο, δεηθηώλ αζιεηηθώλ 

ηθαλνηήηωλ θαη δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ζε καζεηέο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε Παλειιαδηθό δείγκα. 

Αμηνπνίεζε ηωλ ζπκπεξαζκάηωλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγωγήο». 

Δίλαη Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγωγήο ζηελ Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε από ην 1993, η. Γηεπζπληήο ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Γ΄ Αζήλαο, Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο θαη κεηα-

Γηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο ζηε Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο θαη Αγωγήο ηνπ Φαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη Αζιεηηθόο Γηαηξνθνιόγνο. 

Γηδάζθεη ζηα πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηωλ ηκεκάηωλ Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-

Γηαηξνθήο ηνπ Φαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ, όπωο θαη ζε εμ΄ 

απνζηάζεωο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζην ΔΚΠΑ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε, ηελ αζιεηηθή 

δηαηξνθή θαη ηελ πγεία. 

Σηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ε θπζηθή αγωγή, ε άζθεζε θαη ε επίδξαζή ηεο 

ζηελ πγεία, ε παηδηθή παρπζαξθία θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, ε αζιεηηθή δηαηξνθή, ε 

θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε ζωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηωλ παηδηώλ.  

Τν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα ζε δηεζλή θαη Διιεληθά έγθξηηα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελώ παξάιιεια έρεη ζπκκεηάζρεη κε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο αλαθνηλώζεηο 

ζε πνιιά δηεζλή ζπλέδξηα. Δίλαη ζπγγξαθέαο ηωλ βηβιίωλ (α) Παηδηθή παρπζαξθία, Άζθεζε θαη 

Φπζηθή Αγωγή (β) Άζθεζε & Υγεία (Φξόληεο Παζήζεηο) θαη (γ) Γηαηξνθηθή Υπνζηήξημε Αζιεηώλ & 

Αζινπκέλωλ (Δξγνγόλα Σπκπιεξώκαηα). Έρεη ζπκκεηάζρεη είηε ωο Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο, είηε ωο 

Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο ζε έμη (6) επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα από ην 2008 έωο ζήκεξα. Δίλαη 

θξηηήο ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ωο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε πνιιά 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη ζε νκηιίεο ζε ζρνιεία ηεο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο θ. Σπληώζε Λάκπξν εηζεγήζεθε ζην 

Υπνπξγείν Παηδείαο ην πξόγξακκα «ΔΥΕΖΝ» θαη κεηέρεη ζηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  


