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          Αργυρούπολη, 1 Μαρτίου 2022 
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 119 
 
Προς τον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  
Πλατεία Αριστοτέλους 4 
546 23, Θεσσαλονίκη  
grammatia@isth.gr 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τον νέο κύκλο Μετεκπαίδευσης στη 

Νευροεξελικτική  Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) που οργανώνει η Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή το 2022 και το 2023 και να σας παρακαλέσουμε να αναρτήσετε 

την ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας για ενημέρωση των μελών σας.   

Η μετεκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) απευθύνεται σε 

κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διετή 

προϋπηρεσία, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε ασθενείς με διαταραχές του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και ειδικότητα Ιατρoύ, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, 

Λογοθεραπευτή. Οι εκπαιδευτές, Έλληνες και αλλοδαποί, είναι αναγνωρισμένοι και 

διδάσκουν κάτω από την αιγίδα του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA). Το 

πτυχίο που χορηγείται είναι πιστοποιημένο από τον European  Bobath Tutors΄ Association 

(EBTA) και έχει παγκόσμια ισχύ. 

Για πληροφορίες συνδεθείτε στο ακόλουθο link ή επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα 
Παπαγιαννοπούλου (210-9622290 εσωτ. 309). 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
Με εκτίμηση,  

 

Ελένη Ροδίτη  
Γενική Διευθύντρια  

 

 

 

 

mailto:grammatia@isth.gr
https://www.eps-ath.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-halliwick-bobath-advanced-baby-bobath-ntd-basic/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

 

Α/Α ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΚΟΣΤΟΣ € 

1. Μόνωση ταράτσας 

κτιρίου 

Επείγουσα ανάγκη μόνωσης λόγω εισροής 

υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η 

υποχώρηση του ταβανιού 

45.000,00 

*** 

2. Πλαϊνές υδρορροές Αφαίρεση του όγκου χώματος και εργασίες 

μόνωσης προκειμένου να αποφευχθεί η 

υποχώρηση του τοίχου 

3.000,00 

3. Πλαστικά δάπεδα Φθορά και εισροή υδάτων σε αρκετούς 

χώρους του κτιρίου 

20.000,00 

4. Εσωτερικές 

κουπαστές 

κλιμακοστασίων 

Προς αποφυγή τραυματισμών σε περίπτωση 

εκκένωσης λόγω σεισμού/ πυρκαγιάς 

2.480,00 

5. Βάψιμο μέρους 

εσωτερικών χώρων 

του κτιρίου  

Λόγω φθοράς 10.000,00 

6. Μερική 

αποκατάσταση 

οδοστρώματος σε 

σημείο που 

παρκάρουν σχολικά 

λεωφορεία 

Το έδαφος έχει υποστεί καθίζηση, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται συσσώρευση 

υδάτων, η οποία καταλήγει στις αποθήκες 

του κτιρίου  

4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 84.480,00 

 

***     Έχει εξασφαλιστεί χορηγία ύψους 25.000€ και υπολείπονται να καλυφθούν άλλα 
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            20.000€ 


