Η Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές
διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από:
1. το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Ιωάννινα
2. το Τμήμα Λογοθεραπείας με έδρα τα Ιωάννινα
3. το Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τα Ιωάννινα.
Η Σ.Ε.Υ.Π. καλύπτει την ενότητα των συγγενών επιστημονικών κλάδων Υγείας
Πρόνοιας και ειδικότερα της Προσχολικής Αγωγής, της
Λογοθεραπείας και της Νοσηλευτικής, εξασφαλίζοντας τη
διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και
τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό
τους. Επιπλέον, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Σπουδών τους.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η Σ.Ε.Υ.Π. δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές των επιστημών υγείας
στα επαγγελματικά πεδία της Προσχολικής Αγωγής, της Λογοθεραπείας και της
Νοσηλευτικής,

συνδυάζοντας

την

ανάπτυξη

του

κατάλληλου

θεωρητικού

υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Σύντομο ιστορικό της Σ.Ε.Υ.Π. και των Τμημάτων της
Η Σ.Ε.Υ.Π. με έδρα τα Ιωάννινα ιδρύεται με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ΄
αριθ.462/1984

(ΦΕΚ

Παράρτημα

του

περιλαμβάνοντας
Νοσηλευτικής

166/Α΄/24-10-1984)
Τ.Ε.Ι.

δύο
και

Νηπιοβρεφονηπιοκομίας.

1

ως

Μεσολογγίου,

τμήματα,
το

το

Τμήμα
Τμήμα

Με το άρθρο 1 Π.Δ. υπ΄ αριθ.343/1994 (ΦΕΚ 181/Α΄/31-10-1994) ιδρύεται το Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου

με έδρα την Άρτα και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

(Σ.Ε.Υ.Π.) λειτουργεί πλέον ως Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με έδρα αυτής και των
Τμημάτων της την πόλη των Ιωαννίνων.
Το Τμήμα Λογοθεραπείας ιδρύεται
ως τμήμα της Σ.Ε.Υ.Π. με το Π.Δ. υπ΄
αριθ.200 (ΦΕΚ 179/Α΄/ 6-9-1999) με
έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό
έτος 2000-2001.
Με το άρθρο 2 του Π.Δ. υπ΄ αριθ.84/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013) το
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας της Σ.Ε.Υ.Π. του Παραρτήματος Ιωαννίνων
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα μετονομάζεται σε Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα τα
Ιωάννινα.
Με το

άρθρο 5 του Π.Δ. υπ΄αριθ.84/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/2013) καταργείται το

Παράρτημα Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και έκτοτε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ιδίου Π.Δ. η Σ.Ε.Υ.Π. συγκροτείται από:
4. το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Ιωάννινα
5. το Τμήμα Λογοθεραπείας με έδρα τα Ιωάννινα
6. το Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τα Ιωάννινα.
Η Σ.Ε.Υ.Π. βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηνών. Στο
κτίριο της Σχολής, εμβαδού 11.000 τ.μ., συστεγάζονται τα τρία τμήματά της, οι
διοικητικές της υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, κλειστό γυμναστήριο, φοιτητικό εστιατόριο
και κυλικείο.

Τα Τμήματα της Σ.Ε.Υ.Π. εντάσσονται στα περισσότερο ελκυστικά Τμήματα των
ελληνικών Τ.Ε.Ι., συγκεντρώνοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενεργών φοιτητών.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το β΄ εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού
έτους 2014-2015 στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής καταγράφονται 785 ενεργοί
φοιτητές, στο Τμήμα Λογοθεραπείας 1000 και στο Τμήμα Νοσηλευτικής 1215.
Η Διευθύντρια της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Διευθύντρια της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από το ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014 έως και σήμερα είναι η Καθηγήτρια Εξελικτικής
Ψυχολογίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, Δρ. Στρατούλα
Μάντζιου.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651050741, 2651050703
e-mail: tmantziou@ioa.teiep.gr

Μέλη της Διεύθυνσης Σ.Ε.Υ.Π.– Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής
Ελένη Χαρατσή – Γιωτάκη, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής,
Καθηγήτρια
με
γνωστικό
αντικείμενο:
«Νοσολογία,
Παθοφυσιολογία, Παθολογία»
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651050723, 2651050772
e-mail: egiotaki@ioa.teiep.gr

Γρηγόριος Νάσιος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
με
γνωστικό
αντικείμενο:
«Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευρολογία των
Διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας και της Επικοινωνίας» (CV:

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651050722, 2651050756
e-mail: nasios@ioa.teiep.gr
Δημήτριος Γείτονας, Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής
Αγωγής, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγός (CV:
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Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651050721, 2651050760
e-mail: geitonas@ioa.teiep.gr

Η Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π.
Η Γραμματεία της Σχολής έχει την ευθύνη της διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης του έργου της Σχολής και των Οργάνων της, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Αναλυτικότερα, τα αντικείμενα της Γραμματείας Σχολής είναι τα ακόλουθα:
 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Αρχείο
 Υποστήριξη διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων και της Σχολής
 Γραμματεία Οργάνων Σχολής
 Γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη διαδικασιών μονιμοποίησης,
επιλογής, εξέλιξης μελών Ε.Π.:
 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων - αποφάσεων
 Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των γραμματειών
των Τμημάτων για τα κοινά θέματα της Σχολής
 Συντονισμός του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Σχολής
 Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο Σχολής
 Συντονισμός, έλεγχος λειτουργίας Επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί σε
επίπεδο Σχολής
 Τήρηση αρχείου με τα έγγραφα των Επιτροπών
 Συνεργασία - επικοινωνία με τα Τμήματα της Κεντρικής Διοίκησης του
Ιδρύματος για το συντονισμό και την προώθηση θεμάτων σε επίπεδο Σχολής.
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Η Βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Υ.Π.

Η Βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Υ.Π. βρίσκεται στον ημιόροφο του κτιρίου, σε χώρο 150 τ.μ.
Παρέχει

στους

φοιτητές

τη

δυνατότητα

να

τη

χρησιμοποιούν ως αναγνωστήριο – χώρο μελέτης, να
δανείζονται υλικό και να συνδέονται με το διαδίκτυο, είτε
από τους υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι εκεί, είτε
από μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι οι φοιτητές μέσω του
δικτύου Wi-Fi.
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί σημείο διανομής συγγραμμάτων της υπηρεσίας
«ΕΥΔΟΞΟΣ».
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης, υποστηρίζει κυρίως τα τμήματα του ΤΕΙ που
εδρεύουν στα Ιωάννινα και περιλαμβάνει:
•

Βιβλία: Ελληνικά και ξενόγλωσσα (10.000 τίτλους)

•

Έντυπα περιοδικά (βρίσκονται σε ειδικά έπιπλα με το τελευταίο τεύχος στην
επιφάνεια και τα προηγούμενα στο κάτω ράφι)

•

Πτυχιακές εργασίες (βρίσκονται σε ειδικά κλειστά ράφια και υπάρχει
διαθέσιμος κατάλογος με τα θέματα και το ράφι στο οποίο μπορεί να τα
εντοπίσει κάθε ενδιαφερόμενος)

•

Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια)

•

Ειδικό υλικό (τεστ λογοθεραπείας)

•

Ηλεκτρονικά περιοδικά: Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ διαθέτει περισσότερους
από 10.000 τίτλους έγκυρων και επιστημονικών περιοδικών.

Ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό:
- Δευτέρα – Πέμπτη: 8.30-18.30
- Παρασκευή: 8.30-15.30
Διοικητικό Προσωπικό Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Υ.Π.:
1. Γκουνταβά Ευφροσύνη, υπάλληλος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων, Υπεύθυνη
Βιβλιοθήκης (fgoudava@ioa.teiep.gr)
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2. Γούσια Μαριάννα, υπάλληλος Π.Ε. Βιβλιοθηκονομίας (gousia@teiep.gr)
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2651050763, 2651050764
Email: library@ioa.teiep.gr
Ιστοσελίδα βιβλιοθήκης: wwwlib.teiep.gr

Το Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει την ευθύνη της εποπτείας
της λειτουργίας του δικτύου, της τυποποίησης και
τεκμηρίωσης

των

παρακολούθησης

διαδικασιών,
των

συναφών

της

συνεχούς

αναγκών

του

Ιδρύματος και της ικανοποίησης των χρηστών του
δικτύου.
Στην ιστοσελίδα web.teiep.gr/noc παρουσιάζονται ολοκληρωμένα οι υπηρεσίες και
οι αρμοδιότητες του Κέντρου Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου στα Ιωάννινα είναι ο διοικητικός υπάλληλος
Π.Ε. Πληροφορικής, κ.Πλαχούρας Κωνσταντίνος.
H Φοιτητική Μέριμνα – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Φοιτητικής Μέριμνας της
Σ.Ε.Υ.Π.

Με τον όρο «φοιτητική μέριμνα» αναφερόμαστε στις παροχές που δικαιούνται οι
φοιτητές, οι οποίες είναι:
α) η υγειονομική περίθαλψη, β) η σίτιση και η στέγαση
γ) οι υποτροφίες – βραβεία, ε) το φοιτητικό εισιτήριο
(ή πάσο ή ειδικό εισιτήριο) το οποίο πλέον είναι
ενσωματωμένο στην ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου λειτουργεί στους Κωστακιούς στην Άρτα, σε κεντρικό επίπεδο,
Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. Στην ιστοσελίδα spoudmer@teiep.gr υπάρχουν
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όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη φοιτητική μέριμνα και τις υπηρεσίες του εν
λόγω Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στη Σ.Ε.Υ.Π. λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης και Φοιτητικής Μέριμνας, στο οποίο απασχολούνται τρεις (3) διοικητικοί
υπάλληλοι, που εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών των τριών (3) τμημάτων της
Σχολής.

Διοικητικό Προσωπικό Γραφείου Σ.Ε.Υ.Π.:
1.

Κώτσης Γεώργιος, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, υπεύθυνος

Γραφείου και υπεύθυνος πρακτικής άσκησης και φοιτητικής μέριμνας φοιτητών
Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (gkotsis@ioa.teiep.gr)
2.

Δεμιρτζόγλου Δανάη, υπάλληλος Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, υπεύθυνη

πρακτικής άσκησης και φοιτητικής μέριμνας φοιτητών Τμήματος Λογοθεραπείας
(ddanai@ioa.teiep.gr)
3.

Μάντη Ειρήνη, υπάλληλος Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, υπεύθυνη πρακτικής

άσκησης

και

φοιτητικής

μέριμνας

φοιτητών

Τμήματος

Νοσηλευτικής

(irenem@ioa.teiep.gr)

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2651050750, 2651050710, 2651050785

Λοιπές υποδομές της Σ.Ε.Υ.Π.
Το γυμναστήριο της Σ.Ε.Υ.Π.
Στη Σ.Ε.Υ.Π. υπάρχει φοιτητικό γυμναστήριο, εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα
γυμναστικής,

κλειστό

προπονητήριο

καλαθοσφαίρισης / βόλεϊ και χώρο με τραπέζια
πίνγκ – πονγκ για την κάλυψη των αναγκών
άθλησης των φοιτητών των τριών (3) Τμημάτων
της Σχολής.
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Το εστιατόριο της Σ.Ε.Υ.Π.
Στο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π. λειτουργεί φοιτητικό εστιατόριο, στο οποίο σιτίζονται:
•

οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, με

την επίδειξη της κάρτας σίτισης
•

οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση,

με την καταβολή ενός χαμηλού αντιτίμου.
Το

εστιατόριο

έχει

τη

δυνατότητα

ταυτόχρονης

εξυπηρέτησης 240 ατόμων, η δε λειτουργία και διαχείρισή του ανατίθεται σε
ιδιώτη, κατόπιν διαγωνισμού.
Η σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και
διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η
σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των φοιτητών που προβλέπεται
για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ.
Φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό
Εστιατόριο με την καταβολή ενός χαμηλού αντιτίμου.
Οι φοιτητές που έχουν αναστείλει τις σπουδές του για οποιαδήποτε αιτία και αυτοί
που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν
δεύτερο πτυχίο, δεν έχουν δικαίωμα σίτισης.

Το κυλικείο της Σ.Ε.Υ.Π.
Στον πρώτο όροφο της Σ.Ε.Υ.Π. λειτουργεί κυλικείο καθημερινά, από τις 8:00 π.μ.
έως τις 20:00 μ.μ., καθ΄ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους, εκτός από τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο και τα δεκαπενθήμερα του Πάσχα και
των Χριστουγέννων, για την εξυπηρέτηση των
φοιτητών, του προσωπικού και των λοιπών επισκεπτών της Σχολής.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Ε.Υ.Π.: site/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
http://
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.:2651050741, 2651050701
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π./site
1.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σ.Ε.Υ.Π./ wwwlib.teiep.gr

2.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ Σ.Ε.Υ.Π./ http://www.teiep/noc

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Ε.Υ.Π.
ΔΑΛΛΑ ΕΦΗ
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Σ.Ε.Υ.Π.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Σ.Ε.Υ.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Δ.Μ.
Σ.Ε.Υ.Π.
ΓΚΟΥΝΤΑΒΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

2651050703

2651050734

efidal@ioa.teiep.gr
seyp@ioa.teiep.gr

2651050702

2651050734

panosgiotis2013@gmail.com

2651050700

2651050734

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

E-MAIL

2651050764
2651050763
2651050707

2651050734

library@ioa.teiep.gr
gousia@teiep.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

kplachouras@ioa.teiep.gr

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.Υ.Π./site/ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
http://vrefo.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2651050760
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
http://www.slt.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2651050722
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
http://nursing.ioa.teiep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛ.: 2651050723
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧOΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

E-MAIL
vrefonipio@ioa.teiep.gr
kpapaioannou@ioa.teiep.gr

2651050714
2651050731

ΣΠΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2651050735

tspachos@ioa.teiep.gr

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

2651050712

logotherapy@ioa.teiep.gr
kotrotsiou@ioa.teiep.gr

ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

2651050715

ΚΡΟΚΙΔΗ ΦΑΝΟΥΛΑ
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

2651050771

ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΠΗΓΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.Υ.Π.
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

2651050732

2651050770
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2651050750
2651050710
2651050785

maggi@ioa.teiep.gr

2651050733

nursing@ioa.teiep.gr
fanoula@ioa.teiep.gr
pamar@ioa.teiep.gr

FAX

E-MAIL

2651050750

gkotsis@ioa.teiep.gr
ddanai@ioa.teiep.gr
irenem@ioa.teiep.gr

