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Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογοθεραπείας του 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
      Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 /τ. Α΄)όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄), συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 4 περ. Α΄ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ.Α') "∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκηση". 

5. Το Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α') "∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ". 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 84/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Μετονοµασία Σχολής – Μετονοµασία 
Τµήµατος – Συγχώνευση Τµηµάτων – Κατάργηση Παραρτηµάτων και Τµηµάτων – Ίδρυση 
Σχολής- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».  

7. Τις διατάξεις του  άρθρου 78 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) «∆οµή, λειτουργία , 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση  των Α.Ε.Ι.» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Ρυθµίσεις 
θεµάτων των Α.Ε.Ι. και  άλλες διατάξεις». 

9. Tις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις». 

10. Την υπ’ αριθµ. Φ.11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε θέµα 
«Επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ». 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15-3-2010) όπως ισχύει και το 
αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 11/85/8044/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Άρτα,   26   / 02 /  2014 
 

Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/937 
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12. Tην µε αριθµ.Φ.4/1402/5-3-2012 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (ΦΕΚ 
701/12-3-2012 τ. Β΄) µε την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες εκλογής , εξέλιξης και 
µονιµοποίησης των µελών Ε.Π., µέχρι την έκδοση Οργανισµού του Ιδρύµατος. 

13. Την µε αριθµ. 1685/27-8-2013 αίτηση εξέλιξης µέλους Ε.Π. του Τµήµατος 
Λογοθεραπείαςαπό της βαθµίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή. 

14. Την µε αριθµ. 1707/2-9-2013 αίτηση  εξέλιξης  µέλους Ε.Π. του  Τµήµατος Λογοθεραπείας, 
από τη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή  στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

15. Το υπ΄ αριθµ.  8/9-9-2013  πρακτικό  της Συνέλευσης του   Τµήµατος Λογοθεραπείας. 
16. Το υπ΄ αριθµ.  3/15-10-2013  πρακτικό της ∆ιεύθυνσης  της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας 

και Πρόνοιας. 
17. Την  µε αριθµ. Φ.16/11101/Ε5/27-1-2014 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Έγκριση 

προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 127/τ.Γ΄/4-2-2014. 

18. Την µε αριθµ. Φ.16/11093/Ε5/27-1-2014 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Έγκριση 
προκήρυξης θέσης Ε.Π.  του Τµήµατος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 127/τ. Γ΄/4-2-2014. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Την πλήρωση  των  παρακάτω θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 
- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθµίδας  Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο  «Ακοολογία-

Νευροωτολογία». 
- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο 

«Νευροανατοµία, Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευρολογία των διαταραχών του λόγου, 
της οµιλίας και της επικοινωνίας». 

 
Σχετικά µε τα προσόντα των υποψηφίων σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 
1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Προϋπόθεση για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή και  Καθηγητή Τ.Ε.Ι., είναι η κατοχή 
διδακτορικού διπλώµατος. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό 
έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που 
πρόκειται να πληρωθεί. 
2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή στη βαθµίδα  Αναπληρωτή 
Kαθηγητή και Καθηγητή  του Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα:   

 
  A. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 

� Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον 
να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις µεγάλων παραγωγικών µονάδων, ή αναλόγως µε τη 
φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα 
ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των 
ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό επίπεδο και 
το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική 
δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία έτη αυτοδύναµη διδασκαλία, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση δύο τουλάχιστον µαθηµάτων. 
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Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, 
µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος και σε πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή 
Ιδρύµατα του εξωτερικού. 
� Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, από 
τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµος ή πρωτότυπες επιστηµονικές 
µονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα µέρος των δηµοσιεύσεων αυτών 
µπορεί, κατά την κρίση του Εκλεκτορικού Σώµατος να αντικατασταθεί µε διεθνές δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ή καινοτοµίες που έχουν εφαρµοσθεί στην παραγωγή. 
Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη 
συµβολή του στην πρόοδο της επιστήµης ή το εφαρµοσµένο έργο του πρέπει να έχει 
αναγνωρισθεί και χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή. 

B. Αναπληρωτής  Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 
Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας καταλλήλου υψηλού επιπέδου ή 

αναλόγως µε τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα 
ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή 
συνδυασµός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, µε το 
επιστηµονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω 
επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο έτη αυτοδύναµη διδασκαλία 
µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα σε 
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού. 
Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, από τις 

οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµος, ή πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία, 
πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα µέρος των δηµοσιεύσεων αυτών µπορεί, κατά την 
κρίση του εκλεκτορικού σώµατος, να αντικατασταθεί µε διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή 
καινοτοµίες που έχουν εφαρµοσθεί στην παραγωγή. 
Το συνολικό ερευνητικό και εφαρµοσµένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συµβάλει 

στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές. 
 
3. α. Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωµα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυµάτων 
εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµοι προς τους 
αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 
3. β. Ως επαγγελµατική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης 
Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών 
για τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος και συνδέεται µε σχετική υποχρέωση που 
επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα ή οι σπουδές. 
3. γ. Όπου προβλέπονται αυτοδύναµες δηµοσιεύσεις, νοούνται και οι δηµοσιεύσεις στις 
οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής. 
3. δ. Μέλη του Ε.Π. δεν µπορούν να υποβάλλουν  υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. 
ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισµό 
τους στο Τ.Ε.Ι.  που υπηρετούν. 
4. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα 
που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισµό δηµοσίων υπαλλήλων. 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αίτηση  
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων. 
3. Βιογραφικό σηµείωµα µε συνοπτική ανάλυση των επιστηµονικών εργασιών τους. 
4. ∆ιδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. 
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Το βιογραφικό σηµείωµα, η συνοπτική ανάλυση των επιστηµονικών εργασιών       καθώς και 
η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική µορφή, για 
παράδειγµα σε CD ή σε άλλο αποθηκευτικό µέσο. Τα αντίτυπα έντυπης µορφής των 
δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των µελών της Επιτροπής Επιλογής ή εξέλιξης καθώς και των Καθηγητών ή 
Ερευνητών της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων που 
συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
επιλογής ή εξέλιξης. 
5. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δηµοσιεύσεις και αναφορές σε αυτές από άλλους 

ερευνητές,  πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελµατικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό 
ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 

6. Πιστοποιητικό του αρµοδίου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα 
αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα 
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης 
διορισµού. 

Προκειµένου για πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της 
αρµόδιας αρχής του κράτους  την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 
7. Πιστοποιητικό τύπου Α' του αρµοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει στρατολογική ή χρηµατική υποχρέωση και το 
οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωµοσία, 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/25-06-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β΄) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις  
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το  
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισµού τους. 
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα 
διορισµού. 
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 

την Υπηρεσία µας πριν από την ορκωµοσία, σύµφωνα µε υπ΄αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-
10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. 

9. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική 
Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη 
απασχόληση στον ευρύτερο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα. 

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα 
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ηµέρα της ορκωµοσίας τους. 
Οι πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆' 
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο 
και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού 
τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα 
περιλαµβάνει και το ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
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Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό 
ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµες 
µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 
του οικείου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους τίτλους που 
απονέµονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. 
Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των 
αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα.  
Οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών και συγκεκριµένα από 13-3-12014  , επόµενη 
ηµέρα από την τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο, έως και 11-4-2014 κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Για πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείµενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teiep.gr καθώς και στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος και συγκεκριµένα στο τηλέφωνο:  

Η προκαλούµενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 
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