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Η εξειδικευμζνθ κεραπευτικι παρζμβαςθ του 

φυςικοκεραπευτι ςε αςκενείσ ςτισ Μονάδεσ Εντατικισ 

Θεραπείασ (ΜΕΘ), ζχει ςθμαίνουςα αξία ςτθν ζκβαςθ 

τθσ πορείασ τουσ κακϊσ, η πρϊιμη κινητοποίηςη από 

τουσ φυςικοκεραπευτζσ ςυνεπικουρεί ςτη μείωςη του 

χρόνου παραμονήσ τουσ ςε αναπνευςτήρα υποςτήριξησ 

τησ αναπνοήσ, ςτθ μείωςθ του χρόνου παραμονήσ ςτη 

ΜΕΘ και ςτθ βελτίωςη τησ λειτουργικήσ τουσ ικανότητασ.  

Οι φυςικοκεραπευτζσ, απόφοιτοι εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ, οι οποίοι 

επανδρϊνουν τισ υπάρχουςεσ ΜΕΘ δθμοςίων 

νοςοκομείων και ιδιωτικϊν κεραπευτθρίων, αποκτοφν 

τθ βαςικι γνϊςθ από τθν προπτυχιακι εκπαίδευςθ και 

αποκτοφν βαςικι εμπειρία υπό τθν κακοδιγθςθ 

κλινικϊν ςυναδζλφων τουσ. Ωςτόςο οι ραγδαίεσ 

τεχνολογικζσ και επιςτθμονικζσ εξελίξεισ ςε ςυνδυαςμό 

με τισ αυξθμζνεσ κλινικζσ απαιτιςεισ κακιςτοφν αρκετζσ 

φορζσ ανεπαρκι τθν παραδοςιακι φυςικοκεραπευτικι 

παρζμβαςθ ςτθ ςυμβολι τθσ βελτίωςθσ τθσ κλινικισ 

εικόνασ των αςκενϊν ςτθ ΜΕΘ.  

Ζτςι, θ εξειδικευμζνθ γνώςθ, που ςτθρίηεται ςε 

ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα προςελκφει το 

ενδιαφζρον των νζων φυςικοκεραπευτών τθσ χϊρασ, 

γιατί διευρφνει τουσ κλινικοφσ και ερευνθτικοφσ 

ορίηοντεσ τθσ φυςικοκεραπείασ ωσ επιςτιμθσ υγείασ και 

τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ και να ενταχκοφν ςτο ειδικό προςωπικό των 

ΜΕΘ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό.  

 

 

 

 

αναγκαιότητα 
& 

ςημαςία του 
προγράμματοσ 

η 

φυςικοθεραπεία 

ςυμβάλλει ςτην 

επιτυχή ζκβαςη 

τησ πορείασ των 

αςθενϊν ςτη 

ΜΕΘ 
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Σο παρόν πρόγραμμα αποτελεί το πρϊτο ολοκληρωμζνο 

πρόγραμμα εξειδικευμζνησ επιμόρφωςησ Ελλήνων 

φυςικοθεραπευτϊν ςτο κλινικό πεδίο των ΜΕΘ.  

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι ο 

εμπλουτιςμόσ τθσ γνώςθσ με ανάπτυξθ νζων και  

βελτίωςθ υπαρχόντων επαγγελματικών δεξιοτιτων των 

φυςικοκεραπευτών, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ αςκενείσ που νοςθλεφονται 

ςτισ ΜΕΘ τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ.  

 

Ειδικότερα, ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: 

 θ επικαιροποίθςθ των γνϊςεων που οι 

ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει ςτισ προπτυχιακζσ 

τουσ ςπουδζσ, ςχετικά με τθ φυςικοκεραπεία ςτθ 

ΜΕΘ 

 θ ςε βάκοσ και ζκταςθ επιμόρφωςθ ςτα κζματα 

παρακολοφκθςθσ των οργανικϊν ςυςτθμάτων και 

πακολογίασ ςτθ ΜΕΘ  

 θ κεωρθτικι ανάπτυξθ γνϊςεων ςχετικά με τθν 

αξιολόγθςθ του αςκενοφσ και του  ςχεδιαςμοφ 

κεραπευτικϊν παρεμβάςεων ςε αςκενείσ που 

νοςθλεφονται ςτθ ΜΕΘ 

 θ εμπειρικι εξειδίκευςθ ςτα προτεινόμενα 

προςχεδιαςμζνα από το παρόν πρόγραμμα 

πρωτόκολλα, φυςικοκεραπευτικισ παρζμβαςθσ  

 θ εξοικείωςθ με τθν αναγνϊριςθ παραμζτρων του 

μθχανικοφ αεριςμοφ και τθ βαςικι χριςθ του 

 θ εξοικείωςθ με ςυςκευζσ νζασ τεχνολογίασ που 

υποβοθκοφν τθν κλινικι φυςικοκεραπευτικι 

πρακτικι 

 θ δραςτθριοποίθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

αποτελεςματικισ αναηιτθςθσ τθσ ςφγχρονθσ 

αρκρογραφίασ  

 

ςκοπόσ 

 & 

ςτόχοι 

του 

προγράμματοσ 

κφριοσ ςκοπόσ  
είναι ο 

εμπλουτιςμόσ των 
γνϊςεων ςε 
ςφγχρονεσ 

θεραπευτικζσ 
παρεμβάςεισ 
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Σο παρόν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευςθσ 

απευκφνεται ςε: 

 αποφοίτουσ φυςικοκεραπείασ δθμόςιων 

Ελλθνικϊν Ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 αποφοίτουσ φυςικοκεραπείασ τθσ αλλοδαπισ με 

αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν (ΔΟΑΣΑΠ) 

 εργαηόμενουσ φυςικοκεραπευτζσ ςε δθμόςιεσ ι 

ιδιωτικζσ δομζσ 

 φοιτθτζσ φυςικοκεραπείασ δθμόςιων Ελλθνικϊν 

Ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητασ 

Κατά προτεραιότητα, οι υποψήφιοι θα πρζπει να 
ζχουν περατϊςει τισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ ςτη 
φυςικοθεραπεία. Φοιτητζσ θα γίνονται δεκτοί εφόςον 
ζχουν περατϊςει με επιτυχία μαθήματα που αφοροφν 
την εφαρμογή φυςικοθεραπείασ ςτη ΜΕΘ. Τζτοια 
μπορεί να είναι η φυςικοθεραπεία ςτο αναπνευςτικό 
και κυκλοφορικό ςφςτημα, η παθολογία, η 
νευρολογία, η κινηςιοθεραπεία, η κλινική 
καρδιοαναπνευςτική φυςικοθεραπεία. Προπτυχιακοί 
φοιτητζσ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ γίνονται 
δεκτοί όταν ζχουν ήδη ολοκληρϊςει με επιτυχία τα 
μαθήματα των διδαςκόντων μελϊν ΔΕΠ ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. 

 

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ  

Οι υποψήφιοι προσ επιμόρφωςη θα πρζπει να ζχουν 
βαςικζσ γνϊςεισ Η/Υ και χρήςησ διαδικτφου.  

 

 

το πρόγραμμα 

απευθύνεται 

ςε: 

φυςικοθεραπευτζσ 
& 

φοιτητζσ 
φυςικοθεραπείασ 
με γνϊςεισ χρήςησ 

ηλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 
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Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλικό για 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, αφοφ ζχει εξαιρετικά μικρζσ 

απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ με τθ χριςθ Η/Τ: 

 βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ Η/Τ 

 κατοχι προςωπικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο  

τθν ζναρξθ του προγράμματοσ κα γίνουν ειςαγωγικά 

μακιματα ςχετικά με τουσ τρόπουσ παρακολοφκθςθσ 

και πρόςβαςθσ των εκπαιδευόμενων ςτθ διαδικτυακι 

πλατφόρμα εκπαίδευςθσ.  

τθ διάρκεια του προγράμματοσ προςφζρεται τεχνικι 

υποςτιριξθ από ςυνεργάτεσ τεχνολόγουσ θλεκτρονικοφσ 

μθχανικοφσ κακϊσ και από τουσ διδάςκοντεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το πρόγραμμα 

παρέχει 

υποςτήριξη ςε: 

χρήςη τησ 

διαδικτυακήσ 

πλατφόρμασ 

εκπαίδευςησ μζςω 

ηλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν 
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οργάνωςη και 

οργανόγραμμα 

του 

προγράμματοσ 

 

Σο επιμορφωτικό πρόγραμμα προςφζρει 500 ώρεσ 

υβριδικισ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Δθλαδι 

αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

τθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και 

ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ μζςω θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ. τθ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

υπάρχει τεχνικι υποςτιριξθ για τθ διευκόλυνςθ των 

επιμορφοφμενων.   

Επιπλζον, περιλαμβάνει εργαςτθριακό μζροσ (άςκθςθ) 

που αφορά ςτθν εξοικείωςθ ςτθ χριςθ των ςυςκευϊν 

μθχανικισ υποςτιριξθσ τθσ αναπνοισ (επεμβατικοφ και 

μθ επεμβατικοφ μθχανικοφ αεριςμοφ). Για τθ 

διευκόλυνςθ των εκπαιδευόμενων το εργαςτθριακό 

μζροσ πραγματοποιείται ςε μία μόνο θμζρα ςε μεγάλεσ 

πόλεισ τθσ χϊρασ (π.χ. Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Βόλο, 

Λαμία). το τζλοσ του προγράμματοσ ο κάκε 

εκπαιδευόμενοσ μελετά τα προτεινόμενα προγράμματα 

παρζμβαςθσ και διενεργεί μικρισ ζκταςθσ γραπτι 

εργαςία. 

Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 κφριεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ: 

1. Γενικά τοιχεία Πακολογίασ, Παρακολοφκθςθσ και 

Αξιολόγθςθσ αςκενϊν ςτθ ΜΕΘ (Οκτϊβριοσ-

Νοζμβριοσ 2020) 

2. Κλινικι Πρακτικι και Επιςτθμονικι Σεκμθρίωςθ 

των Σεχνικϊν Φυςικοκεραπείασ ςτθ ΜΕΘ 

(Δεκζμβριοσ 2020 – Ιανουάριοσ 2021) 

3. Μθχανικόσ Αεριςμόσ: Επεμβατικόσ και Μθ 

Επεμβατικόσ (Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ 2021) 

4. Ειδικά Θζματα Φυςικοκεραπείασ ςτθ ΜΕΘ 

(Φεβρουάριοσ – Απρίλιοσ 2021) 

 

Η ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ είναι 7 μινεσ 

(Οκτώβριοσ 2020 – Μάιοσ 2021) 

 

4 θεματικζσ 

ενότητεσ 

500 ϊρεσ υβριδικήσ 

διδαςκαλίασ 
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το τζλοσ του προγράμματοσ, οι επιμορφοφμενοι κα 

αποκτιςουν γνώςεισ και δεξιότθτεσ οι οποίεσ κα τουσ 

οδθγιςουν ςε αλλαγι ςτάςεων απζναντι ςτο  

προςφερόμενο κλινικό ζργο ςτισ ΜΕΘ. Θα είναι ςε κζςθ: 

 Να γνωρίηουν τθ βαςικι πακολογία, τθ  

φαρμακολογία και τα κλινικά ηθτιματα που 

ςχετίηονται με ςοβαρι κλινικι εικόνα των 

αςκενϊν που νοςθλεφονται ςτισ ΜΕΘ 

 Να αναγνωρίηουν τα κλινικά ςτοιχεία που 

πρζπει να αξιολογιςουν ςτα οργανικά 

(ςωματικά) ςυςτιματα ζτςι ϊςτε, να κζςουν 

τουσ κατάλλθλουσ κεραπευτικοφσ ςτόχουσ  

φυςικοκεραπευτικισ παρζμβαςθσ και να 

εκτελζςουν τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ  

 Να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν τισ κρίςιμεσ 

κλινικζσ αποφάςεισ για να τροποποιοφν  

κατάλλθλα τισ τεχνικζσ παρζμβαςθσ με ςτόχο 

τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ κεραπείασ των αςκενϊν 

 Να χρθςιμοποιοφν ειδικά καταγραφικά δελτία 

για τθ φυςικοκεραπευτικι παρζμβαςθ 

 Να προςδιορίηουν ποιοτικά και ποςοτικά τθν 

αποτελεςματικότθτα των κεραπευτικϊν 

παρεμβάςεων, απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν 

αναγνϊριςθ του κλινικοφ τουσ ζργου 

 Να χρθςιμοποιοφν νζεσ τεχνολογίεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ και 

λειτουργικότθτασ των αςκενϊν  

 Να ςχεδιάηουν παρεμβάςεισ παρακολοφκθςθσ 

και βελτίωςθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ 

αςκενϊν που φεφγουν από τισ ΜΕΘ  
 

 

 

 

τα 

προςδοκώμενα 

αποτελέςματα 

είναι: 



 

Φυςικοκεραπεία ςτθ ΜΕΘ. φγχρονεσ Σεκμθριωμζνεσ Προςεγγίςεισ, 2020-2021 

ελίδα 8 

 

 

Με τθν περάτωςθ του προγράμματοσ και τθν επιτυχι 

παρακολοφκθςθ των 4 διδακτικϊν ενοτιτων ο 

επιμορφοφμενοσ λαμβάνει τον 

υψθλότερο βακμό 

χορθγοφμενου πιςτοποιθτικοφ, 

το Πιςτοποιθτικό 

Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ 

ςτθ Φυςικοκεραπεία ςτθ 

Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ. Επιπλζον, παρζχεται 

άδεια επαγγελματικισ χριςθσ των καταγραφικϊν 

δελτίων φυςικοκεραπείασ ςτουσ επιμορφοφμενουσ.   

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

χορήγηςη 

πιςτοποιητικού 

εξειδικευμένησ 

επιμόρφωςησ 

 30 ECTS 
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Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ 

Δρ. Ελζνθ Α. Κορτιάνου, Αναπλθρϊτρια 

Κακθγιτρια του Σμιματοσ 

Φυςικοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ, θ οποία φζρει τθν ευκφνθ 

ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, διδαςκαλίασ 

και παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ από τθν αρχι 

μζχρι το τζλοσ αυτοφ. Η κυρία Κορτιάνου διακζτει 

πολυετι κλινικι εμπειρία ςτθ ΜΕΘ, ωσ κλινικι 

φυςικοκεραπεφτρια ςε δθμόςια νοςοκομεία τθσ χϊρασ 

και ωσ κλινικι εκπαιδεφτρια φοιτθτϊν φυςικοκεραπείασ 

ςτο Γ.Ν. Λαμίασ.  

 

Διδάςκοντεσ ςτο πρόγραμμα είναι επιπλζον: 

 Μζλθ ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

 Διδάκτορεσ Φυςικοκεραπευτζσ με πολυετι και 

αξιόλογθ κλινικι εμπειρία ςε ΜΕΘ δθμοςίων 

νοςοκομείων τθσ χϊρασ 

 Φυςικοκεραπευτζσ, κάτοχοι μεταπτυχιακϊν 

τίτλων ςπουδϊν με πολυετι και αξιόλογθ κλινικι 

εμπειρία ςε ΜΕΘ δθμοςίων νοςοκομείων τθσ 

χϊρασ 

Συγγραφείσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι τα 

ςυνεργαηόμενα μζλθ ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

και οι Επιςτθμονικοί υνεργάτεσ / Εκπαιδευτζσ του 

προγράμματοσ. 

 

                 

εκπαιδευτέσ 

 

μζλη ΔΕΠ 

διδάκτορεσ 

φυςικοθεραπευτζσ 

κλινικοί 

φυςικοθεραπευτζσ 

ςε ΜΕΘ  
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Οι 4 κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ ζχουν 

ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ που 

εφαρμόηουν οι φυςικοκεραπευτζσ ςτισ ΜΕΘ ενθλίκων 

και με τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που πρζπει να 

διακζτουν, όπωσ αυτζσ αναφζρονται από τθν Ευρωπαϊκι 

Πνευμονολογικι Εταιρεία (πρόγραμμα HERMES in 

PHYSIOTHERAPY). Επομζνωσ, περιλαμβάνονται κζματα 

όπωσ: 

 

1θ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Ειςαγωγικά ςτοιχεία φυςιολογίασ και πακολογίασ 

οργανικϊν ςυςτθμάτων παςχόντων ςτθ ΜΕΘ 

 Κλινικι αξιολόγθςθ αςκενοφσ, ενδείξεισ 

κεραπείασ, αξιολόγθςθ 

 Παρακολοφκθςθ οργανικϊν ςυςτθμάτων 

(monitoring) 

 Φαρμακολογία ςχετικι με τθ φυςικοκεραπεία 

2θ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ωςτι τοποκζτθςθ: ο λόγοσ τθσ φυςιολογίασ ςτθν 

πακολογία 

 Πρϊιμθ κινθτοποίθςθ αςκενοφσ ςτθ ΜΕΘ 

 Ηλεκτρικόσ μυϊκόσ ερεκιςμόσ. Εφαρμογζσ 

 Άςκθςθ με ειδικό εξοπλιςμό 

 Ενδυνάμωςθ των ειςπνευςτικϊν μυϊν 

3θ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Επεμβατικόσ μθχανικόσ αεριςμόσ 

 Μθ επεμβατικόσ μθχανικόσ αεριςμόσ 

4θ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Αντιμετϊπιςθσ δφςκολου απογαλακτιςμοφ 

 Ειδικζσ φυςικοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ 

 Νευροψυχοκινθτικζσ διαταραχζσ 

 Δυςφαγία, δυςκαταποςία 

 Διαταραχζσ ςτον φπνο 

 

θεματικζσ Ενότητεσ 

ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του 

προγράμματοσ 

HERMES ςτη 

φυςικοθεραπεία 

τησ Ευρωπαϊκήσ 

Πνευμονολογικήσ 

Εταιρείασ  

το 

εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο 

 με δυο λόγια 
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 Διαχείριςθ του πόνου 

 φνδρομο μετά τθ ΜΕΘ 

 Εξωτερικά ιατρεία παρακολοφκθςθσ 

 Σθλεπαρακολοφκθςθ αςκενϊν ςτο ςπίτι 

 Διαχείριςθ εγκαυματία 

 Διαχείριςθ καρδιοχειρουργθμζνου  

 Διαχείριςθ νευροχειρουργθμζνου 

 Τπζρθχοσ του διαφράγματοσ και των περιφερικϊν 

μυϊν ωσ διαγνωςτικό εργαλείο τθσ μυϊκισ 

δυςλειτουργίασ 

    

 

 

Η αξιολόγθςθ των εκπαιδευόμενων κα γίνεται ςε κάκε 

διδακτικι ενότθτα με ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ, για 

τισ οποίεσ κα δίνονται πλιρεισ και γραπτζσ απαντιςεισ 

ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ από τουσ εκπαιδευτζσ. Η 

τελικι, μικρισ ζκταςθσ, εργαςία αξιολογείται με κριτιριο 

τθ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογοφν ςτο ςφνολό του το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (περιεχόμενο, εκπαιδευτζσ, 

φορζα υλοποίθςθσ)  

 

 

 

 

αξιολόγηςη  

 



 

Φυςικοκεραπεία ςτθ ΜΕΘ. φγχρονεσ Σεκμθριωμζνεσ Προςεγγίςεισ, 2020-2021 

ελίδα 12 

 

Σο ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ είναι 640 ευρώ. 

Για τθν υποβοικθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ παρζχονται 

εκπτώςεισ όπωσ παρακάτω: 

 15% ςε κλινικοφσ φυςικοκεραπευτζσ 

εργαηόμενουσ  

 15% ςε φοιτθτζσ φυςικοκεραπείασ 

 15% ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ  

 15% ςε προεξόφλθςθ του ποςοφ των διδάκτρων 

με τθν εγγραφι τουσ ζωσ 10/09/20 

 15% ςε κατόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ κάρτασ νζων 

Οι παραπάνω εκπτϊςεισ δεν ακροίηονται 

Η καταβολι των διδάκτρων γίνεται ωσ εξισ: 

 300 ευρϊ με τθν αίτθςθ εγγραφισ ι 

 544 ευρϊ ςτθν περίπτωςθ προεξόφλθςθσ 

και 

 Σο υπόλοιπο του ςυνολικοφ ποςοφ των διδάκτρων 

μζχρι τθν 20 /01/ 2021  

Περίοδοσ αιτιςεων εγγραφισ:  

10 Μαΐου-10 Οκτωβρίου 2020 

Η αίτθςθ εγγραφισ ςτο πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται με 

τθν κατάκεςθ τθσ προκαταβολισ (ι του ςυνόλου τθσ 

προεξόφλθςθσ) ςτο λογαριαςμό του Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και τθν αποςτολι του 

αποδεικτικοφ κατάκεςθσ ςτθ γραμματεία του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά τθν θλεκτρονικι υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

 

 

 

 

εγγραφή 

 

δίδακτρα 
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Αρικμόσ Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ  ALPHA BANK 

GR 6401403100310002002020935 

Με Αιτιολογία Κατάκεςθσ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ και τον  

ΚΩΔΙΚΟ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4165.0116 

 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ www.learning.uth.gr επιλζγοντασ το 

πρόγραμμα «Φυςικοκεραπεία ςτθ ΜΕΘ. φγχρονεσ 

Σεκμθριωμζνεσ Προςεγγίςεισ». 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

 Σαυτότθτα 

 Πτυχίο ι βεβαίωςθ ςπουδϊν 

 Αναλυτικι βακμολογία μακθμάτων για 

προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 

 Αποδεικτικό κατάκεςθσ προκαταβολισ ςτθν 

ALPHA BANK 

 Δικαιολογθτικό εκπτωτικισ κατθγορίασ  

Η διαχείριςη του προγράμματοσ διατηρεί το δικαίωμα να κλείςει  

την περίοδο των αιτήςεων νωρίτερα 

 

δικαιολογητικά 

αίτηςησ 

 

http://www.learning.uth.gr/
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Κζντρο Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

Γιαννιτςϊν και Λαχανά, Παλαιά 

υγκρότθμα Σςαλαπάτα, Σ.Κ. 38334, Βόλοσ  

Σθλ.: 242100 6390-91  

Φαξ: 24210 06487 

Email: learning@uth.gr  

 

Επιςτθμονικι Υπεφκυνοσ 

Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, ΠΘ 

3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίασ – Ακινασ, Σ.Κ.35100, Λαμία 

Σθλ.: 22310 60246 

Κινθτό: 6944 665856 

Email: ekortianou@uth.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα Κατάρτιςθσ & Επιμόρφωςθσ 

www.learning.uth.gr  

επικοινωνία 

 

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

