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ΕΑΝΔΕ 

 

• Οι  μεγάλες  ανάγκες  σε  θέματα  αποκατάστασης  και  έρευνας  προβλημάτων 

επικοινωνίας αποτελούν  το  κίνητρο  για  τη δημιουργία  του Εργαστηρίου  Έρευνας 

και Αποκατάστασης Νευρολογικών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΑΝΔΕ).  

• Οι  δαπάνες  των  ερευνητικών  αυτών  δραστηριοτήτων  θα  χρηματοδοτούνται  από 

διάφορες  πηγές  όπως  το  ΙΠΕ,  Ευρωπαική  χρηματοδότηση,  μη‐κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, ευεργέτες και λοιπά. 

• Θα  συνεισφέρει    στην  εκπαίδευση  όλων  των  φοιτητών  του  Τμήματος  Επιστημών 

Αποκατάστασης,  τόσο  των  υπάρχοντων  φοιτητών  Λογοθεραπείας  όσο  και  των 

μελλοντικών φοιτητών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας.   

• Το ΕΑΝΔΕ θα αποτελέσει επίσης ιδανικό χώρο έρευνας για μεταπτυχιακές (Μαστερ) 

και διδακτορικές σπουδές.  
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