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Ποιοι είμαστε 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής  Ιδρύθηκε το 1964 
 1ο εργαστήριο Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  Δυναμική, διαδραστική κοινότητα  

14 διδακτορικοί φοιτητές 40 ερευνητές και 3 μέλη ΔΕΠ  

 Αυτονομία και Ανεξάρτητη Διαβίωση ηλικιωμένων 

 Αυτονομία και Ανεξάρτητη Διαβίωση ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

 Υποστηρικτικές τεχνολογίες 

 Νοητική και Σωματική ενδυνάμωση 

 Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Φροντίδα 

 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health)  
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Ποιοι είμαστε 
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10 ερευνητικές 
ομάδες  

Καινοτόμα 
ερευνητικά έργα 

Χρηματοδοτήσεις 
Διεθνής αναγνώριση 

ερευνητικής 
αριστείας 

Εργαστήριο 
Ιατρικής Φυσικής 

Kατάρτιση και  πολυεπιστημονική 
έρευνα σε ένα περιβάλλον που 

ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 
 και τη συνέργεια. 
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Ερευνητικά προγράμματα 



Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδα Υγείας 

LLM Care 
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Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση κοινωνικής φροντίδας, που: 

● αξιοποιεί την εξελιγμένη τεχνολογία 

● συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα 

μέσα από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον 

● προλαμβάνει τη νοητική έκπτωση μέσω της μη φαρμακευτικής παρέμβασης 

● παρατείνει το χρόνο της ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης 

● επιδρά άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επωφελουμένων 

 

LLM Care 
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Πρόγραμμα σωματικής ενδυνάμωσης  

webFitForAll 

 
 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα 

• Σύγχρονες ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιών 

• Οπτική και ακουστική επεξεργασία 

• Εξατομικευμένη εξάσκηση 

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης, ισορροπίας, ευλυγισίας και αερόβιας 

ικανότητας 

• Διαθέσιμο λογισμικό στην ελληνική, ιταλική, γαλλική και αγγλική 

γλώσσα  
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Πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης  

BrainHQ 

 
 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα 

• Διαθέσιμο λογισμικό στην ελληνική  

• Οπτική και ακουστική επεξεργασία 

• 29 διαθέσιμες ασκήσεις ενδυνάμωσης της  

Μνήμης, Ταχύτητας, Προσοχής, Πλόηγησης και Νοημοσύνης 

• Εξατομικευμένη εξάσκηση 

• Προσαυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας 
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Δίκτυο συνεργατών 

Εκπαιδευτές ~120 

Συνεργαζόμενοι φορείς >35 

Εκπαιδευμένοι φοιτητές ~110  

Χρήστες ~ 3.200 

Ώρες εξάσκησης ~ 128.192  



Συνεργασία ΑΠΘ - ΕΔΔΥΠΠΥ  

για την αξιοποίηση του προγράμματος LLM Care 
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Γιατί; 

Αξιοποίηση 
Νέων 

Τεχνολογιών 

Κατάρτιση προσωπικού 

Καινοτομία στις υπηρεσίες  
παροχής κοινωνικής φροντίδας 

Αποτροπή επιδείνωσης 
και αποκλεισμού 

 

Προαγωγή  
Σωματικής και Νοητικής 

υγείας 
 

Ενίσχυση λειτουργικότητας 
 

Αναβάθμιση κοινωνικής πολιτικής 



Συν-δημιουργία μαζί με τα μέλη του Δικτύου σας  

με στόχο την 

Ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνολογικής αναβάθμισης  

των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας  

στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων  

 

Ποιος είναι ο στόχος; 

Όχι τη συγκυριακή πιλοτική τους εφαρμογή, αλλά τη συντήρηση και 

διατήρησή τους στο χρόνο 
 





Panagiotis Bamidis  
 pdbamidis@gmail.com   

Antonis Billis 
antonis.mpillis@gmail.com  

Vicky Zilidou 
vickyzilidou@gmail.com  

Despoina Petsani 
despoinapets@gmail.com  

Evangelia Romanopoulou 
evangeliaromanopoulou@gmail.com  

Maria Metaxa 
metaxaem@gmail.com 

Ioanna Dratsiou 
idratsiou@gmail.com  

Maria Karagianni 
mkaragianni.psy@gmail.com   

Stathis Sidiropoulos 
stathsid@gmail.com  

Katerina Katsouli 
katmarkatsouli@gmail.com  

Η ομάδα μας 



Σας ευχαριστούμε 
πολύ! 
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