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Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

Η αναγκαιότητα και η ςπουδαιότητα του προγράμματοσ 

Σν Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο ζαο θαισζνξίδεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: 

Yoga-Pilates School: «YOGA TEACHER TRAINING_200h». 

Ζ yoga γελλήζεθε ζηελ Ηλδία πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα. Θεσξείηαη 

απφ ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ θφζκν θαη θξνληίδεη ηνλ άλζξσπν ηαπηφρξνλα 

ζε ζσκαηηθφ, λνεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν. Οη αξραίνη yogis 

απέδεημαλ φηη είραλ θαηαλνήζεη βαζηά ηελ νπζηαζηηθή θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ ηί ρξεηάδεηαη ψζηε λα δήζεη αξκνληθά κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Ζ Yoga πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ πνπ 

βειηηψλνπλ ηε θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε. Οη ζηάζεηο yoga 

αζθνχλ θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, δπλακψλνπλ θαη ηνλψλνπλ ηνπο 

κχεο, ζπλδέζκνπο θαη αξζξψζεηο, ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη 

νιφθιεξν ην κπν-ζθειεηηθφ ζχζηεκα. Λεηηνπξγνχλ, φρη κφλν ζην 

πιαίζην ηνπ ζψκαηνο εμσηεξηθά, αιιά θαη ζηα εζσηεξηθά φξγαλα, 

ηνπο αδέλεο θαη ηα λεχξα, δηαηεξψληαο φια ηα ζπζηήκαηα ζε 

αθηηλνβφιν πγεία. 

Ζ Yoga επίζεο, ζπλδέεη ηελ θίλεζε κε ηελ αλαπλνή θαη ην λνπ, 

ελαξκνλίδεη ην ζψκα κε ην πλεχκα, δπλακψλεη, ραιαξψλεη, εξεκεί. 

Οη γηφγθηθεο αζθήζεηο αλαπλνήο γλσζηέο σο pranayama 

αλαδσνγνλνχλ ην ζψκα θαη βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ λνπ, αθήλνληαο 

καο λα ληψζνπκε ήξεκνη θαη αλαλεσκέλνη δίλνληαο κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα, δηαλνεηηθή δχλακε θαη ζπγθέληξσζε. Ζ πην ζεκαληηθή 

θάζε ζηελ πξαθηηθή ηεο yoga απνηειεί ε ηερληθή ηεο 

απηνζπγθέληξσζεο-δηαινγηζκνχ θαη ραιάξσζεο (meditation, 

savasana). 

Σν παξόλ πξόγξακκα “Yoga-Pilates School: YOGA TEACHER 

TRAINING_200h” απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

γίλνπλ δάζθαινη yoga θαη λα κάζνπλ λα νδεγνχλ κε αθξίβεηα θη 

αζθάιεηα έλα άηνκν θαη κηα ηάμε ζηελ πξαθηηθή ηεο hatha yoga.  

Απεπζύλεηαη ζε φζνπο γλσξίδνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ησλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ, ηεο θπζηνζεξαπείαο, ζην ρψξν ηεο 

άζθεζεο, ηεο άζιεζεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζε φζνπο ειεχζεξα 

αζθνχκελνπο αγαπνχλ ηε yoga θη επηζπκνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα  

είηε γηα λα δηδάμνπλ είηε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

πξαθηηθή. 

ηνλ παξόληα ελεκεξσηηθό νδεγό κπνξείηε λα βξείηε 

αλαιπηηθά φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε κεζνδνινγία, ηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

“Γιατί... 
ο ςκοπόσ 

δεν είναι 
πόςο 

μακριϊ θα 

ταξιδϋψει 
κϊποιοσ 

ςτον ϋξω 

κόςμο, 

αλλϊ πόςο 

βαθιϊ  

ςτον 

εςωτερικό 

κόςμο…” 
YOGA 

TEACHER 

Απεσζύλεηαη ζε 

αλζρώποσς  

ποσ αγαπούλ  

ηε yoga  

θη ελδηαθέροληαη  

λα γίλοσλ  

δάζθαιοη yoga  
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θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θνπόο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

εθπαηδεπηνχλ ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, ζηελ ηζηνξία  θαη ζηε 

θηινζνθία ηεο yoga, ζηε βαζηθή αλαηνκία-θπζηνινγία-θηλεζηνινγία, 

ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, ζε asanas (ζηάζεηο), ζηελ θαηάιιειε 

επζπγξάκκηζε ζε αξράξην-κέζν-πξνρσξεκέλν επίπεδν, ζηελ 

pranayama, ζηε ζχλδεζε ηεο θίλεζεο κε ηελ αλαπλνή, ζηε ζχλδεζε 

θαη ζηε ξνή ησλ ζηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ κηαο ζεηξάο ζηάζεσλ, ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

yoga,  ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

αζθνχκελνπο, ζηνλ απνηειεζκαηηθφ θη αζθαιή ηξφπν θαζνδήγεζεο 

ελφο αζθνχκελνπ θη νιφθιεξεο ηάμεο, λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο, κάξθεηηλγθ θη επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ην μεθίλεκά ηνπο 

σο δάζθαινη ηεο yoga.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ θαη ην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο ηεο δηά 

δψζεο εθπαίδεπζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιπεηή πξαθηηθή θαη 

εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ζσζηά ηηο επθαηξίεο 

πνπ ηνπο δίλνληαη, γηα βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηφρνη ηνπ παξφληνο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο “Yoga-Pilates 

School: YOGA TEACHER TRAINING_200h” είλαη νη ζπκκεηέρνληεο 

λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, λα κάζνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ: 

 asanas (ζηάζεηο) θαη ηηο επζπγξακκίζεηο ηνπο,  

 αλαπλεπζηηθέο πξαθηηθέο (Pranayama), 

 ραηξεηηζκνχο (Surya- Chandra namaskar) 

 βαζηθέο αξρέο, ηζηνξία θαη θηινζνθία ηεο yoga  

 ηε ζχλδεζε ηεο θίλεζεο, κε ηελ αλαπλνή θαη ην λνπ  

 αξρέο ραιάξσζεο, απηνζπγθέληξσζεο, δηαινγηζκνχ,  

 mantras, bandhas, mudras, kriyas 

 αλαηνκία-θπζηνινγία-θηλεζηνινγία 

 δηαηξνθή θαη θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο 

 εζηθή θαη θψδηθεο δενληνινγίαο 

 ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο yoga 

 ηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαζνδήγεζεο -

αλαηξνθνδφηεζεο ελφο αζθνχκελνπ, κηαο ηάμεο 

 ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο αλάπηπμεο ελφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ θη 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα έλα μεθίλεκα ζην ρψξν. A teacher 
affects 
eternity… 
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Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ηθαλνί ζε: 

• Δπίπεδν γλώζεσλ: λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία, ηε θηινζνθία ηεο 

yoga, ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ θαζεκεξηλψλ γηφγθηθσλ ζπλεζεηψλ θαη 

ηεο γηφγθηθεο δηαηξνθήο, asanas (ζηάζεηο) ζε βαζηθφ, κεζαίν θαη 

πξνρσξεκέλν επίπεδν, ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηάζεσλ, ηα νθέιε θαη 

ηηο αληελδείμεηο ηνπο, ηα νλφκαηα ησλ ζηάζεσλ ζηα ζαλζθξηηηθά θαη 

ζηα αγγιηθά, ηηο αλαπλνέο, ηα νθέιε θαη ηηο αληελδείμεηο ηνπο, βαζηθά 

ζηνηρεία αλαηνκίαο-θπζηνινγίαο-θηλεζηνινγίαο, ηηο βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο δάζθαινη yoga, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, ηηο βαζηθέο ηερληθέο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ 

ελφο πξνγξάκκαηνο yoga ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

μερσξηζηά ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, ηηο βαζηθέο αξρέο 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο κηαο ηάμεο, ηηο βαζηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ αζθνπκέλσλ, 

θαζψο θαη δεμηφηεηεο κάξθεηηλγθ θη επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα 

δηείζδπζε ζηελ αγνξά σο yoga teachers.  

• Δπίπεδν δεμηνηήησλ: Να εθηεινχλ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα 

επζπγξάκκηζεο έλαλ αξηζκφ ζηάζεσλ ζε βαζηθφ, κεζαίν, 

πξνρσξεκέλν επίπεδν, λα εθηεινχλ αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο, λα 

εθαξκφδνπλ bandhas, mudras, λα απαγγέινπλ mantras, λα 

εθαξκφδνπλ ηερληθέο  απηνζπγθέληξσζεο, δηαινγηζκνχ θαη 

ραιάξσζεο, λα ζρεδηάδνπλ αηνκηθά θη νκαδηθά πξνγξάκκαηα yoga κε 

δηαδνρηθέο ζηάζεηο κε ξνή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπλνή θαη λα ην 

εθηεινχλ, λα θαζνδεγνχλ κε αθξίβεηα θη αζθάιεηα ηνλ αζθνχκελν ζε 

θάζε ζηάζε (asana) θη αλαπλνέο, λα δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ 

αζθνχκελν, λα εθηεινχλ παξαιιαγέο ησλ ζηάζεσλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηε θσλή ηνπο, λα νηθνδνκνχλ ζσζηή 

ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, λα ζπληάζζνπλ έλα εμεηδηθεπκέλν πιάλν 

κάξθεηηλγθ θη επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο κειινληηθνί επαγγεικαηίεο ζηo ρψξν ηεο 

yoga. 

• Δπίπεδν ζηάζεσλ (αμηώλ): Να «απνκπζνπνηήζνπλ» ηελ έλλνηα 

ηεο yoga θαη ην ξφιν ηεο, λα θηλεηνπνηνχλ ζψκα θαη λνπ θαη λα ηα 

ζπλδένπλ, λα κεηαδίδνπλ ηα νθέιε ηεο yoga ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν 

θαη ςπρηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηελ πξαγκαηηθή θηινζνθία ηεο yoga κε 

ζθνπφ ηελ πγεία, ηελ επεμία θαη ηελ θαιή πνηφηεηαο δσήο. Να 

απνθηήζνπλ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο ησλ αξρψλ ηεο yoga θαη ηελ 

επηηπρή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία δαζθάινπ-καζεηή. 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο θαη θνηηεηέο ΑΔΗ, ΣΔΗ, 

ΗΔΚ, ηδησηηθψλ ηαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ, ζρνιψλ 

Τν 

πξόγξακκα 

είλαη 

δηάξθεηαο 

200 ωξώλ 

HAVE 

GREAT 

AIMS… 
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άζθεζεο-άζιεζεο, αζιεηέο, πξνπνλεηέο, ρνξεπηέο, ειεχζεξα αζθνχκελνπο θαζψο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε άηνκν επηζπκεί λα κάζεη γηα ηε yoga, λα εκβαζχλεη ζηελ πξαθηηθή 

δηδαζθαιίαο ηεο, ζηηο δεμηφηεηεο ησλ asanas (ζηάζεηο), ησλ pranayama (αλαπλνέο) ψζηε 

λα βειηηψζεη ηελ πξαθηηθή, ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ. 

 

Σν πξόγξακκα αθνξά άηνκα ειηθίαο 18-65 εηώλ. 

Σν πξόγξακκα είλαη δηάξθεηαο 200 σξώλ. 

 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Κέληξνπ Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.  

Ζ απνδνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ/ζηελ ππνςήθην/α αηνκηθά, 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

Απαιτήςεισ παρακολοφθηςησ 

Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη αηηνχληεο 

θαινχληαη λα δηαζέηνπλ: 

 Ζιηθία 18-65 εηψλ 

 Να θαηέρνπλ Ηαηξηθή βεβαίσζε φηη δελ πάζρνπλ απφ βαξηά λνζήκαηα θαη φηη 

ηνπο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, yoga. 

 Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 Καηνρή πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). 

 Βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο 

  



Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο: Yoga – Pilates School: «YOGA TEACHER TRAINING_200h» 2019-2020 

6 
Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

 

 

Πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο 

Με ηελ πεξαίσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε επηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ νδεγεί ζηε ιήςε 

Πηζηνπνηεηηθνχ Παξαθνινχζεζεο θαη 

Δηδίθεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζε πνζνζηφ 10% κφλν 

γηα πνιχ ζνβαξφ ιφγν θαη πάληα ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηή. 

 

 

 

Πιςτοποίηςη Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ζ ρνιή Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π (Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ) κε ηα 

κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ζπγγξαθηθή νκάδα λα δηαζέηνπλ εμέρνπζα 

εκπεηξία θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε εμ 

απνζηάζεσο θαη δηα δψζεο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

πηζηνπνηεί ηελ εθάζηνηε ζπκκεηνρή ζε εθιατθεπηηθφ 

πξφγξακκα ή πξφγξακκα επηκφξθσζεο βεβαηψλνληαο ηα 

απνθηεζέληα πξνζφληα απνζθνπψληαο ζηε δηεπθφιπλζε 

επξέζεσο εξγαζίαο. 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Yoga Alliance 

Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Yoga Alliance ηεο Ακεξηθήο.  

Οη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα 

ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ  θαη απφ ηε Yoga Alliance. 

 
 
 

Ο ηόπνο 

δηεμαγωγήο 

ηωλ 

πξαθηηθώλ 

καζεκάηωλ ζα 

είλαη ηα 

Τξίθαια 

Πηζηνπνηεηηθά 

παξαθνινύζεζεο 

θη εμεηδίθεπζεο 

ECTS 

Πηζηνπνίεζε 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Δ.Π  

& Γηεζλή 

Πηζηνπνίεζε 
YOGA ALLIANCE  
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Σξόπνο δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηα 

δψζεο θαη ηεο εμ „απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξνγξακκάησλ 

εμεηδίθεπζεο θαη Γηά Βίνπ κάζεζεο. Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζα πξνζθέξεηαη ζεηξά νδεγψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθσκέλσλ θαζψο εξγαζίεο, ηεζη 

θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημήο. Σα δηα δώζεο 

καζήκαηα, όπνπ απνηεινύλ ην θπξηόηεξν κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (δηάξθεηαο 200 σξώλ), ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 

ελνηθηαδφκελεο ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

καζεκάησλ ζα είλαη ηα Σξίθαια. Διάρηζηνο αξηζκφο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα 8 άηνκα. 

 

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχλ ζηε 

Γηνηθεηηθή ή Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

βαζηδφκελνη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Κνπζνχξεο Υαξίιανο Καζεγεηήο 

ηνπ ΣΔΦΑΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαζψο θαη νη 

δηδάζθνληεο είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

 

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ν θ. 

Κνπζνχξεο Υαξίιανο, Καζεγεηής ΤΕΦΑΑ ηοσ Π.Θ. Αλ. Επηζηεκοληθή 

σπεύζσλος θαη βαζηθή εθπαηδεχηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε θ. 

Εαθεηξνχδε Αγιαΐα, Ε.Ε.Π. ΤΕΦΑΑ ηοσ Π.Θ. οη οποίοη θέξνπλ ηελ 

επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

αθαδεκατθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A teacher 
takes  
a Hand, 
opens  
a Mind and 
touches  
a Heart 

Σπλερήο 

ππνζηήξημε  

θαη 

παξαθνινύζεζε 

Βαζηθή 

εθπαηδεύηξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Γξ. Εαθεηξνύδε 

Αγιαΐα 



Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο: Yoga – Pilates School: «YOGA TEACHER TRAINING_200h» 2019-2020 

8 
Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή νκάδα εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Γηδάζθνληεο ζην πξφγξακκα είλαη κέιε ΓΔΠ, ΔΔΠ ηνπ Π.Θ θαζψο θαη δηδάθηνξεο, 

κεηαπηπρηαθνί θαη εηδηθνί επαγγεικαηίεο κε δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο, εμεηδίθεπζε θαη 

πνιπεηή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

 Γξ. Εαθεηξνύδε Αγιαΐα, Ε.Ε.Π. ΤΕΦΑΑ, Π.Θ., MSc, BSc Καζεγήηρηα Φ.Α, 

Certified 500RYT Master Yoga Teacher by Yoga Alliance International INDIA, 

500RYT Hatha-Raja Yoga Teacher by Yoga Alliance USA, 200RYT Ashtanga 

Vinyasa Flow Yoga by Yoga Alliance Professionals UK, Aerial Yoga/Dance 

Teacher, Pilates Teacher, Group Fitness Instructor, Advanced Health & 

Exercise Specialist (EREPS, EHFA). 

 

 Γξ. Κνπζνύξεο Υαξίιανο, Καζεγεηής, Δηοίθεζε Δραζηερηοηήηφλ Αλαυστής, 

ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. 

 

 MSc Μπνπξιηόο ηέθαλνο, Bsc Ιαηρηθή Στοιή Α.Π.Θ., MSc «Άζθεζε, 

Εργοζπηροκεηρία & Αποθαηάζηαζε», Certified 100h Yoga-Pilates school: Active 

Leisure, Mind & Well-being, Κέληρο Δηα βίοσ κάζεζες Π.Θ. 

 

 MSc Χαηδεπαπά Νηθνιέηα, Master of Science Ιαηρηθή Ερεσλεηηθή 

Μεζοδοιογία – Κιηληθή Έρεσλα, Ιαηρηθή Α.Π.Θ., BSc Τκήκα Δηαηροθής & 

Δηαηηοιογίας, ΑΤΕΙ Θεζζαιίας. Certified Yoga Instructor 100h, Κέληρο 

Επηκόρθφζες & Δηα βίοσ κάζεζες Π.Θ. 

 

 MA Γνπβέιε Μαξία, Master of Art, Design and Education (Norwich 

University of the Arts/UK), Εηθαζηηθή θαιιηηέτληδα ηες Στοιής Καιώλ Τετλώλ, 

Τκήκα Εηθαζηηθώλ θαη Εθαρκοζκέλφλ Τετλώλ Α.Π.Θ. Εθπαηδεσηηθός 

Εηθαζηηθής Αγφγής, Certified 200RYT Hatha Yoga Teacher & Capoeira 

Instructor.  
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Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

Χρονοδιάγραμμα σλοποίησης\\ Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

ΓΗΑ ΕΩΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (200 ώξεο) 

Δλδεηθηηθή Ζκεξνκελία 

Έλαξμεο: 
02/02/2020 

α/α Γηδαθηηθή Δλόηεηα Γηδαθηηθέο Τπν-ελόηεηεο Ώξεο Ζκεξνκελία Δθπαηδεπηήο/ ηξηα 

1.  YOGA Ηζηνξία ηεο yoga 10 14/03/2020 
Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

2.  YOGA Φηινζνθία ηεο yoga 10 15/03/2020 
Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

3.  YOGA Αλαηνκία 10 28/03/2020 
Μπνπξιηφο 

ηέθαλνο 

4.  YOGA Αλαηνκία -Φπζηνινγία 10 29/03/2020 
Μπνπξιηφο 

ηέθαλνο 

5.  YOGA 
 

Φπζηνινγία-Κηλεζηνινγία 
10 25/04/2020 

Μπνπξιηφο 

ηέθαλνο 

6.  YOGA 
Ζ αλαπλνή ζηε yoga, pranayama, 

bandhas, mudras, mantras 
10 26/04/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

7.  YOGA 
Ζ αλαπλνή ζηε yoga, pranayama, 

bandhas, mudras, mantras 
10 09/05/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

8.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA 

asanas 
10 10/05/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

9.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA  

asanas 
10 30/05/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

10.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA  

asanas 
10 31/05/2020 Εαθεηξνχδε Α. 

11.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA  

asanas 
10 06/06/2020 Εαθεηξνχδε Α. 

12.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA  

asanas 
10 07/07/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

13.  YOGA 
ΠΡΑΚΣΗKΖ YOGA  

Γηαινγηζκφο-Υαιάξσζε 
10 27/06/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

14.  YOGA Μέζνδνη-ηερληθέο δηδαζθαιίαο 10 28/06/2020 
Μπνπξιηφο 

ηέθαλνο  

15.  YOGA 
ρεδηαζκφο-Οξγάλσζε 

καζήκαηνο 
10 04/07/2020 

Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

16.  YOGA 
Δπηθνηλσλία, Μαξθεηηλγθ,  

πλερηδνκελε εθπαίδεπζε 
10 05/07/2020 

Κνπζνχξεο 

Υαξίιανο 

17.  YOGA Γηαηξνθή-Γηαηηνινγία  10 11/07/2020 
Υαηδεπαπά 

Νηθνιέηα 

18.  YOGA 

Γηδαζθαιία-Τινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ-θαζνδήγεζε-

αλαηξνθνδφηεζε  

8 12/09/2020 
Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 

19.  YOGA 

Γηδαζθαιία-Τινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ-θαζνδήγεζε-

αλαηξνθνδφηεζε, εξγαζίεο 

8 13/09/2020 
Εαθεηξνχδε 

Αγιαΐα 
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Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

20.  YOGA 
Γξαπηά θαη πξνθνξηθά tests, 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

 

4 
19/09/2020 Εαθεηξνχδε Α. 

21.   ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ  20/09/2020 Εαθεηξνχδε Α. 

Δλδεηθηηθή Ζκεξνκελία 

Λήμεο: 
30/10/2020 

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (10 ώξεο) 

Δλδεηθηηθή Ζκεξνκελία 

Έλαξμεο: 
02/02/2020 

α/α 
Γηδαθηηθή 

Δλόηεηα 
Γηδαθηηθέο Τπν-ελόηεηεο Ώξεο Ζκεξνκελία Δθπαηδεπηήο/ ηξηα 

1.  YOGA 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, έξεπλα 

αγνξάο, πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ 

10 29/08/2020 
Κνπζνχξεο 

Υαξίιανο  

Δλδεηθηηθή Ζκεξνκελία 

Λήμεο: 30/10/2020 
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Σα δηα δώζεο καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

 ζε ελνηθηαδόκελεο ηδησηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηα άββαηα από 12:00 – 22:00  

& ηηο Κπξηαθέο από 9:00 – 18:00.  

Ο ηόπνο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ  

ζα είλαη ηα Σξίθαια.  

ρεδηαζκόο εθπαίδεπζεο 

Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηα 

δψζεο θαη εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαη 

αζθήζεηο, εξγαζίεο, tests γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

εμέιημεο ησλ επηκνξθσκέλσλ θαζψο θαη ζεηξά νδεγηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ηνπο. 
 

Υξνληθή δηάξθεηα θαη θόζηνο παξαθνινύζεζεο 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζε 

200 ώξεο θφξηνπ εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 8 ECTS. 

 

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλεηαη ζηα 2500 € (ζε 5 δφζεηο ησλ 500€, 1ε 

δφζε κε ηελ εγγξαθή, 2ε δφζε κέρξη 1 Μαξηίνπ 2020, 3
ε
 δφζε κέρξη 

1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε κέρξη 1 Ηνπιίνπ 2020, 5ε δφζε κέρξη 1 

επηεκβξίνπ 2020). Αλ ην πόζν θαηαβιεζεί νιόθιεξν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εγγξαθή, νξίδεηαη ζηα 2000€.  

 

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: 02 Φεβξνπαξίνπ 2020 

Λήμε πξνγξάκκαηνο: 30 Οθησβξίνπ 2020 

 

 

ΔΚΠΣΩΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

1800 € γηα εγγξαθέο έσο 01 Ννεκβξίνπ 2019 (ζε 5 δφζεηο, 1ε δφζε 

300 € κε ηελ εγγξαθή, 2ε δφζε 400 € έσο 1 Μαξηίνπ 2020, 3ε δφζε 

400 € έσο 1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε 400 € έσο 1 Ηνπιίνπ 2020, 5ε δφζε 

300  € έσο 1 επηεκβξίνπ 2020). Αλ θαηαβιεζεί νιόθιεξν ην πνζό 

έωο 01 Ννεκβξίνπ 2019, νξίδεηαη ζηα 1650 €. 

 

1600 € γηα θνηηεηέο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ AEI-TEI θνηηεηέο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΑΔΗ-ΣΔΗ, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη 

ζπνπδαζηέο ΗΔΚ, κέιε θαη πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

(ΓΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, θηι), γηα φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

 
 
ΔΚΠΣΩΣΙΚΔ 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ 

 
 
 
 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

ΓΙΓΑΚΣΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 

 

Γηάξθεηα 

πξνγξάκκαηνο 

200 ώξεο 

8 ECTS 
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επηηπρψο θαη ιάβεη πηζηνπνίεζε απφ 1 ηνπιάρηζηνλ πξφγξακκα ηνπ YOGA-PILATES 

school ή YOGA-DANCE- PILATES school ηνπ ΚΓΒΜ Π.Θ. κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 

ηνλ θ. Κνπζνχξε Υ. (ζε 5 δφζεηο, 1ε δφζε 400 € κε ηελ εγγξαθή, 2ε δφζε 300 € κέρξη 1 

Μαξηίνπ 2020, 3ε δφζε 300 € κέρξη 1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε 300 € κέρξη 1 Ηνπιίνπ 2020, 

5ε δφζε 300 € κέρξη 1 επηεκβξίνπ 2020). Αλ ην πόζν θαηαβιεζεί νιόθιεξν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εγγξαθή, νξίδεηαη ζηα 1450€. 
 

 

Πεξίνδνο Δγγξαθώλ: 25 Απγνχζηνπ 2019 έσο 1 Γεθεκβξίνπ 2019 

 

Σα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Alpha Bank θη εθδίδεηαη 

απφδεημε είζπξαμεο ή ηηκνιφγην.  

(Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε θαηά ηε θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην είδνο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε δίλνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζε πεξίπησζε 

ηηκνινγίνπ).  

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επίδεημε 

αληίζηνηρνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

 

ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΩΝ ΓΗΓΑΚΣΡΩΝ ΜΔ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ Α 

επηζύλαυε αποδεηθηηθού πιερφκής κε ηελ εγγραθή ζας  

καδί κε ηελ ειεθηροληθή αίηεζε 
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 Πεξίνδνο Δγγξαθώλ 25 Απγνχζηνπ 2019 έσο 1 Γεθεκβξίνπ 2019 

 

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δηακνξθψλεηαη ζηα 2500 € (ζε 5 δφζεηο ησλ 500€, 1ε δφζε κε ηελ εγγξαθή, 2ε δφζε 

κέρξη 1 Μαξηίνπ 2020, 3
ε
 δφζε κέρξη 1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε κέρξη 1 Ηνπιίνπ 2020, 

5ε δφζε κέρξη 1 επηεκβξίνπ 2020). Αλ ην πόζν θαηαβιεζεί νιόθιεξν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εγγξαθή, νξίδεηαη ζηα 2000€.  

 

ΜΔΗΩΜΔΝΔ ΣΗΜΔ-ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

1800 € γηα εγγξαθέο έσο 01 Ννεκβξίνπ 2019 (ζε 5 δφζεηο, 1ε δφζε 300 € κε ηελ εγγξαθή, 

2ε δφζε 400 € έσο 1 Μαξηίνπ 2020, 3ε δφζε 400 € έσο 1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε 400 € έσο 

1 Ηνπιίνπ 2020, 5ε δφζε 300  € έσο 1 επηεκβξίνπ 2020). Αλ θαηαβιεζεί νιόθιεξν ην 

πνζό έωο 01 Ννεκβξίνπ 2019, νξίδεηαη ζηα 1650 €. 

 

1600 € γηα θνηηεηέο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ AEI-TEI θνηηεηέο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ΑΔΗ-ΣΔΗ, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ζπνπδαζηέο ΗΔΚ, κέιε θαη πξνζσπηθφ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (ΓΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θηι), γηα φζνπο έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επηηπρψο θαη ιάβεη πηζηνπνίεζε απφ 1 ηνπιάρηζηνλ πξφγξακκα ηνπ 

YOGA-PILATES school ή YOGA-DANCE- PILATES school ηνπ ΚΓΒΜ Π.Θ. κε 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ θ. Κνπζνχξε Υ. (ζε 5 δφζεηο, 1ε δφζε 400 € κε ηελ εγγξαθή, 

2ε δφζε 300 € κέρξη 1 Μαξηίνπ 2020, 3ε δφζε 300 € κέρξη 1 Μαΐνπ 2020, 4ε δφζε 300 € 

κέρξη 1 Ηνπιίνπ 2020, 5ε δφζε 300 € κέρξη 1 επηεκβξίνπ 2020). Αλ ην πόζν θαηαβιεζεί 

νιόθιεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εγγξαθή, νξίδεηαη ζηα 1450€. 

 

 
Alpha Bank: Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ: 310-00-2002-020935 

IBAN GR 6401403100310002002020935 

 
Κσδηθφο Πξνγξάκκαηνο: 4165.0092 

 ΠΡΟΟΥΖ 

ζηελ αηηηνινγία ηνπ θαηαζεηεξίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ν θσδηθόο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο  4165.0092 θαζψο θαη  

α)ην Δπίζεην ηνπ θαηαξηηδφκελνπ, β) ε θαηεγνξία εθπησηηθήο πνιηηηθήο 

 Απνδεηθηηθό Καηάζεζεο: επηζύλαςε απνδεηθηηθνύ καδί κε ηελ ειεθηξνληθή 

αίηεζε εγγξαθήο 

 
 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ 

 Σαπηφηεηα αζηπλνκηθή  

 Γηα ηνπο θνηηεηέο πξνπηπρηαθψλ ΑΔΗ-ΣΔΗ-ΗΔΚ & κεηαπηπρηαθψλ-δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, 

βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο θαη αληίγξαθν θνηηεηηθήο ηαπηφηεηαο, 

ελψ γηα απνθνίηνπο ηνπ yoga-pilates school ή ηνπ yoga-dance-pilates school 

θσηναληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο θη εμεηδίθεπζεο. 
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 χληνκν Βηνγξαθηθφ εκείσκα  

 
Απόδεημε Καηάζεζεο ΜΑΕΗ κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο 

 

 

 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία θαη γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θ. Κνπζνχξε 

Υαξίιαν κε e-mail: kouthouris@pe.uth.gr ή ηελ θ. Εαθεηξνχδε Αγιαΐα κε e-mail: 

aglaiazaf@hotmail.com, είηε, ηειεθσληθά: 24310 47004, θαζψο θαη κε ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο είηε κε 

e-mail ζηελ δηεχζπλζε learning@uth.gr ή ζηα ηειέθσλα 24210 06366.  

mailto:kouthouris@pe.uth.gr
mailto:aglaiazaf@hotmail.com
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Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 
Κέληξν Δπηκφξθσζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

 
 
 
 

 
 
 
 

Πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο  

 

 

 

www.learning.uth.gr 

learning@uth.gr 

 

 

Γηαλληηζψλ θαη Λαραλά, Παιαηά, Πνιπρψξνο Σζαιαπάηα, 38334-Βφινο 

Σει. 24210 06366, Φαμ. 24210 06487 

 

 

http://www.learning.uth.gr/
mailto:learning@uth.gr

