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Χαιρετισμός του Προέδρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου, αναλαμβάνοντας δυναμική πορεία από τα πρώτα χρόνια 

της ίδρυσής του, κατέκτησε και αδιαλείπτως καλλιεργεί ένα υψηλό επίπεδο 

παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, προσφέροντας στα μέλη του, φοιτητές, 

διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό, ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ζωντανό 

και δημιουργικό. Αναπτυσσόμενο με ταχύτητα και ευελιξία, το Ίδρυμα 

υποδέχεται σήμερα 12.000 φοιτητές, που μοιράζονται σε 13 Τμήματα και 

4 Σχολές. Στελεχώνεται με υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων επιστημονικό 

και διδακτικό προσωπικό, που διαθέτει τις δυνάμεις του προς όφελος της 

έρευνας και της εθνικής οικονομίας, στην υπηρεσία πάντα της προαγωγής 

γνώσης και της αποτελεσματικής εκπαίδευσης των φοιτητών.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Ιδρύματος, τα Τμήματά 

του έχουν καταρτίσει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, που ανανεώνονται 

προσαρμοζόμενα στις τρέχουσες συνθήκες. Ανέπτυξαν εργαστήρια με σύγχρονο 

εξοπλισμό, που δίνουν πρόσβαση σε προωθημένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Θεμελίωσαν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με πλούσιους πόρους, έντυπους και 

ηλεκτρονικούς, και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Εκπόνησαν ευάριθμα 

ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, ανταποκρινόμενα με επιτυχία στις 

προκλήσεις των καιρών. Θεσμοθέτησαν μια σειρά από δράσεις ουσιαστικής 

σύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας και την κοινωνία 

γενικότερα. Ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, όπου οι φοιτητές τους μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος 

των σπουδών τους. Προωθούν την εμπειρία της εκπόνησης της πρακτικής 

άσκησης των τελειοφοίτων τους στο μελλοντικό τους επάγγελμα σε όλα τα 
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κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, πολυάριθμοι είναι οι αλλοδαποί φοιτητές που επιλέγουν το ΤΕΙ 

Ηπείρου ως εκπαιδευτικό προορισμό.

Με άλλα λόγια, το ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργεί με υψηλές εκπαιδευτικές – ερευνητικές προδιαγραφές και 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας δημιουργώντας στελέχη με αξιόπιστη 

υποδομή σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και εφαρμογών. Σήμερα, αναμφισβήτητα, θεωρείται ένα υψηλού 

επιπέδου Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με μεγάλη εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική 

προσφορά στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της περιοχής και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ανάλυση, εμβάθυνση και επεξεργασία των υπαρκτών 

οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενο την μικρή κλίμακα των αστικών 

οντοτήτων που το φιλοξενούν, προσφέρει στα μέλη του ένα περιβάλλον ανθρώπινο, ευχάριστο και προπαντός 

δημιουργικό. Με σταθερά βήματα, επιβεβαιώνει το προφίλ του ως καινοτόμο και πρωτοποριακό περιφερειακό 

Ίδρυμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Καθηγητής Γρηγόριος Γκίκας 
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1               Μέρος
Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα
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Στοιχεία για την Περιοχή

Ήπειρος
Η περιφέρεια  Ηπείρου βρίσκεται στο ΒΔ τµήµα της Ελ-
λάδας. Καταλαµβάνει 9.203 τετραγωνικά  χιλιόµετρα και 
διαιρείται σε τέσσερις νοµούς : Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας και Άρτας.
Έχει πληθυσµό 371.690 κατοίκους, σύµφωνα µε την 
απογραφή του 1998, και αντιπροσωπεύει τα 3,5% του 
πληθυσµού της Ελλάδας.

Άρτα 
Ο Νοµός Άρτας βρίσκεται στο ΝΑ τµήµα της Ηπείρου και 
έχει πρωτεύουσα την οµώνυµη πόλη. Η πόλη της Άρ-
τας είναι κτισµένη αµφιθεατρικά στις όχθες του ποταµού 
Αράχθου και καταλαµβάνει το χώρο της αρχαίας Αµ-
βρακίας, αποικίας των Κορινθίων που ιδρύθηκε γύρω 
στα 625 π.Χ., στη θέση παλαιότερου οικισµού. 
Στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, ο βασιλιάς των Μολοσ-
σών Πύρρος, µετέφερε στην Αµβρακία την πρωτεύουσα 
του κράτους του, µε αποτέλεσµα η πόλη να οχυρωθεί 
µε ισχυρό τείχος, να αποκτήσει δύναµη και πλούτο, κα-
θώς και αξιόλογη πολεοδοµική, πολιτική και θρησκευ-
τική οργάνωση.
Το 189 π.Χ., η πόλη πολιορκήθηκε και τελικά παρα-
δόθηκε στα ρωµαϊκά στρατεύµατα µε επικεφαλής τον 
ύπατο Μάρκο Φλούβιο. Όταν, επί Αιµιλιανού Παύλου, 
η ρωµαϊκή κατάκτηση ολοκληρώνεται στην περιοχή της 
Ηπείρου, η Αµβρακία πυρπολείται και τα τείχη της κατα-
στρέφονται.
Το 1082 η πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά µε το όνο-
µα Άρτα. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους το 1204, γίνεται πρωτεύουσα 
του Δεσποτάτου της Ηπείρου, του πρώτου ελλαδικού 
κράτους. 

Στα χρόνια που ακολου-
θούν, την πόλη καταλαµ-
βάνουν διαδοχικά η δυνα-
στεία των Ιταλών Orosini, 
ο Σέρβος ηγεµόνας Stefan 
Dusan, Αλβανοί ηγεµόνες 
και ο Ιταλός Δούκας Κά-
ρολος της οικογένειας των 
Τόκκων.
Η πόλη καταλαµβάνεται από τους Τούρκους το 1449, 
και το 1881 αποκτά την ανεξαρτησία της. Από τότε έως 
τις µέρες µας η Άρτα παρουσίασε µία αξιόλογη πρόοδο, 
που βασίστηκε κυρίως στις σηµαντικές πλουτοπαραγω-
γικές της πηγές. Η σύγχρονη Άρτα διαθέτει. πλέον όλα 
τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες µιας αναπτυσσό-
µενης περιοχής.

Πρέβεζα
Με το όνοµα και την ιστορία της Πρέβεζας είναι συνδε-
δεµένα το Άκτιο και η αρχαία Νικόπολη, η οποία ιδρύ-
θηκε το 31 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο, ως ανά-
µνηση της νίκης του στη ναυµαχία του Ακτίου εναντίον 
του στόλου του Μάρκου Αντώνιου και της βασίλισσας 
Κλεοπάτρας της Αιγύπτου.
Η πόλη της Νίκης, στην οποία µετοίκησαν πληθυσµοί 
των όµορων περιοχών, κοσµήθηκε µε µεγαλοπρεπή 
δηµόσια κτίρια, από τα λάφυρα της ναυµαχίας, και 
αποτέλεσε σηµαντικό εµπορικό και συγκοινωνιακό 
κόµβο κατά τους πρώτους αιώνες της ρωµαϊκής αυτο-
κρατορίας. 
Η παρακµή της πόλης ξεκίνησε σταδιακά κατά τον 3ο 
π.Χ. αιώνα, ως αποτέλεσµα της γενικότερης πολιτικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης της εποχής. Μέχρι 
τις αρχές του 10ου αιώνα, οπότε και η Νικόπολη εγκα-
ταλήφθηκε, γνώρισε αλλεπάλληλες εισβολές «βαρ-

Γέφυρα Αράχθου, 
47100 Άρτα

Τ.Θ. 110
Τηλ.: +30 26810 50001
Φαξ:  +30 26810 76404
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βαρικών» φύλων, επιδροµές και λεηλασίες, και σειρά 
σεισµών. Η πρώτη αναφορά στο τοπωνύµιο «Πρέβεζα» 
συναντάται στο «Χρονικό του Μορέως» το 1292. 
Η πόλη γνώρισε την εναλλασσόµενη κυριαρχία της Βε-
νετικής Δηµοκρατίας και της Τουρκικής Αυτοκρατορίας, 
καθώς και µακρόχρονη γαλλική κατοχή. Το 1798 κατα-
λαµβάνεται για τελευταία φορά από τα στρατεύµατα των 
Τούρκων µε επικεφαλής τον ηµιαυτόνοµο ηγεµόνα Αλή 
Πασά. Απελευθερώνεται την 21η  Οκτωβρίου του 1912, 
οπότε και ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Κράτος.
Η σύγχρονη Πρέβεζα, πρωτεύουσα του Νοµού µε 20.000 
κατοίκους, απέχει 370 χιλιόµετρα από την Αθήνα (µέσω 
Ρίου-Αντιρρίου). Βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο του Νο-
µού, σε µικρή χερσόνησο στη στενή είσοδο του Αµβρα-
κικού κόλπου απέναντι από το Άκτιο και αποτελεί το 

διοικητικό και οικονοµικό κέντρο του νοµού. Ο έντονα 
νησιώτικος χαρακτήρας της οφείλεται στο γεγονός ότι η 
πόλη βρέχεται από τις τρεις πλευρές της από θάλασσα. 
Στο λιµάνι της κυριαρχούν τα παραδοσιακά κτήρια και 
στο εσωτερικό διατηρείται η γραφικότητα µε τα παλιά 
σπίτια, τα στενά δροµάκια, τις τοπικές ταβέρνες, τα καφε-
νεία και τον ήρεµο ρυθµό της ζωής. 

Ηγουµενίτσα
Ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό — 11.608 κάτοικοι — Δή-
µος του Νοµού Θεσπρωτίας εκτείνεται σε έκταση 80.808 
στρεµµάτων, καταλαµβάνοντας την περιοχή γύρω από 
τον µεγάλο κόλπο της Ηγουµενίτσας, πρωτεύουσας του 
νοµού, και µέχρι τις παλιές εκβολές του Καλαµά. 
Η πεδινή έκταση προέκυψε από τις προσχώσεις του Κα-
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λαµά, ενώ έχει υποστηριχθεί ότι η Χερσόνησος της Λυ-
γιάς, ο Πύργος Ραγίου, και άλλα λοφάκια στην περιοχή 
των εκβολών του ποταµού ήταν νησιά (τα Σύβοτα του 
Θουκυδίδη) κατά την ιστορική περίοδο. Η χερσόνησος 
της Λυγιάς έχει ταυτιστεί µε την Κερκυραϊκή Πειραία ή 
Τορώνη, αποικία των Κερκυραίων κατά την κλασική πε-
ρίοδο, και συνδέεται µε τη συµµετοχή των Θεσπρωτών 
στα γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέµου. 
Η περιοχή της Ηγουµενίτσας εµφανίζεται εκ νέου στο 
προσκήνιο το Μεσαίωνα, καθώς το κάστρο της, που σώ-
ζεται σε αρκετά καλή κατάσταση στο λόφο ανατολικά 
του κτηρίου της Νοµαρχίας, απασχόλησε τους Ενετούς 
από το 1204 κ.ε. Το κάστρο αυτό ανατίναξε ο Μορoζίνι 
το 1685, αφού προηγουµένως µετέφερε τα δώδεκα κα-
νόνια του στην Κέρκυρα. 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας που αρχίζει το 1798 το 
λιµάνι της χρησιµοποιήθηκε — µετά πιθανότατα από 
εκβάθυνση της εισόδου του — ως αγκυροβόλιο από 
τον τουρκικό στόλο. Η  Θεσπρωτία απελευθερώθηκε το 
1913.
Η οικονοµία της περιοχής στηρίζεται στη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, το εµπόριο, τη βι-
οτεχνία, τον τουρισµό και τέλος όλο και περισσότερο 
στις µεταφορές. Σήµερα η Ηγουµενίτσα, πρωτεύουσα 
του οµώνυµου Δήµου και του Ν. Θεσπρωτίας, αποτελεί 
ιδιαίτερα σηµαντική θαλάσσια πύλη εισόδου στην ελλη-
νική επικράτεια, ενώ η προνοµιακή αυτή θέση της έχει 
αναβαθµιστεί µε την ολοκλήρωση των εκτελούµενων 
εργασιών επέκτασης του λιµανιού της και την έναρξη 
λειτουργίας της Εγνατίας οδού. 
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Ιωάννινα
H πόλη των Ιωαννίνων, µε πληθυσµό περίπου 150.000 
κατοίκους, είναι η πρωτεύουσα της περιοχής Ηπείρου, 
χτισµένη στις όχθες της λίµνης Παµβώτιδας σε υψόµετρο 
450 µέτρων, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 450 χλµ από 
την Αθήνα, 350 χλµ από τη Θεσσαλονίκη και 100 χλµ. 
από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Σε λίγες ώρες ο επισκέ-
πτης µπορεί να απολαύσει τη µοναδική φύση των βου-
νών της Ηπείρου καθώς και τις δαντελένιες ακρογιαλιές 
του Ιονίου Πελάγους. 
Η ίδρυση της πόλης αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιου-
στινιανό τον 6ο αιώνα µ.Χ. ενώ η πρώτη αναφορά του 
ονόµατός της συναντάται στις ιστορικές πηγές το 879 
µ.Χ., ως έδρα επισκοπής. 
Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η πόλη καταλαµβάνεται 
προσωρινά από τους Νορµανδούς υπό το Βοηµούν-
δο Α΄, ενώ το 13ο αιώνα ενσωµατώνεται στο Δεσπο-
τάτο της Ηπείρου. Μέχρι την οθωµανική κατάκτηση το 

1430 τα Ιωάννινα είχαν δεχθεί σερβικές και αλβανικές 
επιδροµές, καθώς και τη σύντοµη ηγεµονία του Ιταλού 
Κάρολου Α΄ της οικογένειας των Τόκκων. Κατά τον 18ο 
αιώνα σηµειώνεται µια ιδιαίτερη οικονοµική ανάπτυ-
ξη, ως αποτέλεσµα εµπορικών σχέσεων µε σηµαντικά 
ευρωπαϊκά κέντρα, ενώ κατά την προεπαναστατική πε-
ρίοδο η πνευµατική ζωή της πόλης, υπό την επίδραση 
των ιδεών του Διαφωτισµού, γνωρίζει µια πρωτοφανή 
πρόοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, σηµαντικό ρόλο 
διαδραµάτισε και η ισχυρή, όσο και αµφιλεγόµενη προ-
σωπικότητα του Αλή Πασά, µε τις επιλογές και πρακτικές 
του σε επίπεδο διοίκησης.  Η µακρόχρονη τουρκική κυ-
ριαρχία διαρκεί έως την παράδοση της πόλης στα ελλη-
νικά στρατεύµατα στις 21 Φεβρουαρίου του 1913. 
Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής το µεγαλύτερο 
µέρος του εβραϊκού πληθυσµού της πόλης εστάλη στο 
στρατόπεδο του Άουσβιτς, από όπου ελάχιστοι επέστρε-
ψαν. 
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Τα σηµερινά Ιωάννινα αποτελούν ένα σύγχρονο αστι-
κό κέντρο, µε ιδιαίτερα ανθρώπινο χαρακτήρα, συν-
δυάζοντας την «παράδοση» µε την ανάπτυξη και την 
καινοτοµία, µέσα σε ένα ιδιαίτερης οµορφιάς φυσικό 
περιβάλλον. Αναδεικνύονται επίσης σε έναν σύγχρονο 
συγκοινωνιακό κόµβο ως σταθµός της νέας Εγνατίας 
οδού.
Τα αξιοθέατα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, 
όπως η λίµνη Παµβώτιδα µε το νησάκι, ο αρχαιολογι-
κός χώρος της Δωδώνης, το σπήλαιο του Περάµατος και 
ένα ακόµα πλήθος µνηµείων ανθρώπινης µαρτυρίας και 
σύγχρονου πολιτισµού προσελκύουν πολλούς επισκέ-
πτες κάθε χρόνο.

Γενική Περιγραφή του Ιδρύµατος
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ηπείρου ιδρύ-
θηκε το 1994 και ανήκει µαζί µε τα υπόλοιπα Τ.Ε.Ι. και 
Πανεπιστήµια της χώρας στην Ελληνική Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του Νόµου 
(1404/83). Η εποπτεία της πολιτείας ασκείται από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Το Ίδρυµα έχει ως έδρα του την Άρτα και εκτείνεται σε 
παραρτήµατα στα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, και την Ηγου-
µενίτσα. Αποτελείται από τέσσερις Σχολές και δεκατρία  
Τµήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται αρκετά που έχουν 
µοναδικό χαρακτήρα στη χώρα µας, προσφέροντας νέες 
πρωτοποριακές κατευθύνσεις. 
Οι σκοποί του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως κι όλων των Τεχνο-
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – σύµφωνα µε το 
άρθρο του Ν. 1404/83 – είναι:
• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρ-
κή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, 
καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο 
επάγγελµα.

• Να συµβάλλει στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, 
ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στα 
πλαίσια του Δηµοκρατικού προγραµµατισµού, στην οι-
κονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώ-
ρας.
• Να υλοποιεί το δικαίωµα δωρεάν Παιδείας κάθε Έλλη-
να πολίτη, ανάλογα µε τις κλίσεις του και µε όσα προ-
βλέπουν οι σχετικοί νόµοι.

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 θα λειτουργήσουν µία 
νέα Σχολή και τρία νέα Τµήµατα στο ΤΕΙ Ηπείρου:
Συγκεκριµένα: 
Α) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών µε έδρα την Άρτα 
και µε Τµήµατα:
1) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
2) Ηλεκτρονικής
Β) Τµήµα Οπτικής και Οπτοµετρίας στο Παράρτηµα 
Ηγουµενίτσας

Ακαδηµαϊκές Αρχές
Πρόεδρος
Καθηγητής Γρηγόρης  Γκίκας
Τηλ. +30 26810 50001  Φαξ: +30 26810 76405
E-mail: proedros@teiep.gr
Α’ Αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 



18

Ανάπτυξης
Καθηγητής Ευριπίδης  Γλαβάς
Τηλ. +30 26810 50001  Φαξ: +30 26810 76405
E-mail: eglavas@teiep.gr
Β’ Αντιπρόεδρος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων-Προσωπι-
κού του Ιδρύµατος και Σπουδαστικής Μέριµνας
Καθηγήτρια Δήµητρα Ζωάκη
Τηλ. +30 26810 50001  Φαξ +30 26810 76405
E-mail: desoaki@teiep.gr
Γ’ Αντιπρόεδρος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 
Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών, Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραβίδας
Τηλ. +30 26810 50001  Φαξ: +30 26810 76405
E-mail: konkaravidas@ioa.teiep.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες
Γενικός Γραµµατέας
Τσάλιος Ιωάννης 
Τηλ. +30 26810 50014 Φαξ +30 26810 76405
E-mail: ioatsa@teiep.gr

Διευθυντές Σχολών
Δήµας Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τµήµα Βρεφονηπι-
οκοµίας)-Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(Σ.Ε.Υ.Π.)
Τηλ. +30 26510 50737
E-mail: dimas@ioa.teiep.gr

Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής (Τµήµα Φυτικής Πα-
ραγωγής)-Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ)
Τηλ. +30 26810 50152
E-mail:  nikmalis@teiep.gr

Τσακίρης Δηµήτριος, Καθηγητής (Τµήµα Εφαρµογών 

Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εµπόριο)-Σχολή 
Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.)
Τηλ. +30 26650 49882
E-mail: dmtsak@teiep.gr

Προϊστάµενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονοµικού
Μποτέτσιος Γεώργιος
Τηλ. +30 26810 50002
Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού
• Τµήµα Προσωπικού
• Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου
• Τµήµα Προϋπολογισµού και Δαπανών
• Τµήµα Μισθοδοσίας και Αποζηµιώσεων
• Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας
• Αυτοτελές Γραφείο ΠΣΕΑ
Αυτοτελή Τµήµατα:
• µήµα Πληροφορικής
• Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
• Τµήµα Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων
• Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
• Γραµµατεία Προέδρου-Αντιπρόεδρου
• Τµήµα Συλλογικών και Ατοµικών Οργάνων και Επι-
τροπών
• Γραµµατείες Σχολών
• Γραµµατείες Τµηµάτων
Παραρτήµατα:
• Γραµµατεία Παραρτήµατος Ηγουµενίτσας
• Τµήµα Ιχθυοκοµίας  και Αλιείας Ηγουµενίτσας
• Γραµµατεία Παραρτήµατος Ιωαννίνων 
• Αυτοτελές Γραφείο Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Ιωαν-
νίνων

Ειδικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας       
Με την ανάπτυξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου τέθηκαν οι βάσεις 
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για την υλοποίηση της στρατηγικής που έχει χαραχθεί 
για την οργάνωση και δραστηριοποίησή του, η οποία 
στοχεύει:
α) Στη δηµιουργία ειδικοτήτων που να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
και, ταυτόχρονα, στη µορφή ανάπτυξης που ταιριάζει 
στην Ήπειρο.
β) Στην εµπλοκή του Ιδρύµατος όχι µόνο στα εκπαιδευ-
τικά δρώµενα του τόπου, αλλά και στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, το Τ.Ε.Ι.. Ηπείρου 
υλοποίησε στην περίοδο του Β’ ΚΠΣ 18 έργα, χρηµατο-
δοτούµενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευ-
σης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 
Τα έργα ήταν συνολικού προϋπολογισµού 1,3 δισεκα-
τοµµυρίων δρχ. και την ευθύνη διαχείρισής τους είχε 
ο Ειδικός Λογαριασµός. Απόδειξη της ραγδαίας ανά-
πτυξής του αποτελεί το γεγονός ότι ο Ειδικός Λογαρια-
σµός κατά τη σύστασή του το 1995 διαχειρίστηκε µόλις 
600.000 δρχ., ενώ µόνο κατά τη διάρκεια εξέλιξης της 
Τρίτης Προγραµµατικής Περιόδου, υπολογίζεται ότι έχει 
διαχειριστεί συνολικά περισσότερα από 30 εκ. €.
Μέσω του ΕΠΕΑΕΚ υποστηρίχθηκε η δηµιουργία των 
νέων Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η ποιοτική αναβάθ-
µιση των προγραµµάτων σπουδών παλαιών Τµηµάτων, 
και η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή - στα 
πλαίσια της τελευταίας εξάλλου υλοποιήθηκαν δράσεις 
για την πρακτική άσκηση και τα γραφεία διασύνδεσης, 
ενώ έγινε εφαρµογή µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας. 
Κατασκευάστηκε σύγχρονη βιβλιοθήκη, δηµιουργήθη-
κε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων πρό-
γραµµα σπουδών επιλογής, ενισχύθηκαν τα δίκτυα πλη-
ροφορικής και χρηµατοδοτήθηκαν ερευνητικές οµάδες.
Παράλληλα, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατανοώντας ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη µελλοντική του πορεία την 
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εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας των προτεραιο-
τήτων του µε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει 
να επιδιώκει την αξιοποίηση και άλλων χρηµατοδοτι-
κών µέσων, την ανάπτυξη της έρευνας και τη σύναψη 
συνεργασιών µε Πανεπιστήµια της Ευρώπης και άλλους 
κοινωνικούς εταίρους, µέσω των διάφορων  Ευρωπαϊ-
κών Προγραµµάτων και  Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. 
Οι, έως σήµερα, αναπτυχθέντες τοµείς δραστηριότητας 
επικεντρώνονται:
1. Σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από 
τον Ειδικό Λογαριασµό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τα οποία εστι-
άζουν το αντικείµενό τους στους τοµείς της Φυτικής και 
Ζωικής παραγωγής, της Πληροφορικής και των Μαθη-
µατικών, της Ανθοκοµίας, των Κοινωνικών Eπιστηµών 
και της Βιολογίας. 
2. Σε προγράµµατα που ανατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
µέσα από διαδικασίες αξιολόγησης υποβληθέντων προ-
τάσεων από διάφορους φορείς και αφορούν:
α. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (όπως το LIFE, το INTERREG 
II, και INTERREG III A και INTERREG III C, NOW - ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗ)
β. Αναπτυξιακά προγράµµατα και µελέτες (για λογαρι-
ασµό φορέων, όπως η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας 
Ηπείρου, Νοµαρχίες, Δήµοι, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο 
Ο.Α.Ε.Δ., κλπ.). 
γ. Ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από 
άλλες πηγές (όπως η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ.).
Τα ανταγωνιστικά προγράµµατα στοχεύουν στην ενεργό 
παρέµβαση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην αναπτυξιακή διαδι-
κασία της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε σε τοµείς που απο-
τελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα για την περιοχή (π.χ. 
περιβάλλον), είτε σε τοµείς για τους οποίους υπάρχει 
ευρύτερο ενδιαφέρον (π.χ. απασχόληση). Σήµερα, το 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει υλοποιήσει συνολικά πάνω από 15 
αναπτυξιακά / ανταγωνιστικά προγράµµατα που αφο-
ρούν τόσο την περιφέρεια Ηπείρου, όσο και άλλες περι-
φέρειες µε συνολικό προϋπολογισµό άνω των 5 εκ. €.
Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο Ειδικός Λογαριασµός βρί-
σκεται ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστι-
κής επάρκειάς του και των υπηρεσιών του, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η χρηµατοδότησή του, και κατ’ επέκτα-
ση η χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος, κατά τη διάρκεια 
της Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου (Ε.Σ.Π.Α.).

Γραφείο Διασύνδεσης 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ξεκίνησε τη 
λειτουργία του τον Ιούλιο του 1997 και αρχικά κάλυπτε 
όλες τις πόλεις της Ηπείρου. Σήµερα καλύπτει τα Ιωάν-
νινα, την Άρτα, και την Ηγουµενίτσα. Από τον Μάρτιο 
του 2006 λειτουργεί στην Πρέβεζα αυτόνοµο Γραφείο 
Διασύνδεσης.
Ως κύριο στόχο έχει  την ενηµέρωση των  φοιτητών και 
των αποφοίτων σε θέµατα που σχετίζονται µε την επαγ-
γελµατική τους σταδιοδροµία, παρέχοντάς τους χρήσι-
µες πληροφορίες για θέσεις εργασίας τόσο στο δηµόσιο, 
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, ενηµερώνοντάς τους για 
µεταπτυχιακά προγράµµατα, υποτροφίες, προγράµµατα 
κατάρτισης ταχύρρυθµης επιµόρφωσης, σύνταξη βιο-
γραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικής επιστολής, 
και ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες ατοµικές τους δε-
ξιότητες.
Σε ποιους απευθύνεται:
• Στους φοιτητές και τους απόφοιτους του Τ.Ε.Ι.  Ηπεί-
ρου 
• Σε όλους τους φοιτητές και τους απόφοιτους της Ανώ-
τατης εκπαίδευσης
• Στο ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου
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• Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµοσίου το-
µέα που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο δυναµικό τους 
απόφοιτους του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, είτε για να υλοποιήσουν 
εκεί την εξάµηνη πρακτική τους άσκηση, είτε για να προ-
σληφθούν για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας
• Σε εκπαιδευτικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συλ-
λέξουν πληροφορίες για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα  
των τµηµάτων, το πρόγραµµα σπουδών τους, και το εκ-
παιδευτικό προσωπικό που τα απαρτίζει
• Στους φορείς που είναι αρµόδιοι για τα προγράµµατα 
κατάρτισης και ταχύρρυθµης επιµόρφωσης

Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Γραφείου 
Διασύνδεσης:
• Παρέχει πληροφορίες για τα µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στον 
Ευρωπαϊκό

• Ενηµερώνει για τις κενές ή νέες θέσεις που υπάρχουν 
στις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις για εργασία και 
πρακτική άσκηση
• Πληροφορεί για τις αλλαγές και τις νέες εξελίξεις που 
επικρατούν στην αγορά εργασίας
o Έρχεται σε επαφή µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να 
ενηµερώνουν τους απόφοιτους για τα νέα προγράµµατα 
κατάρτισης
• Παρέχει ενηµέρωση για τις υποτροφίες και τα κληρο-
δοτήµατα  που δίνονται από ιδιωτικούς και κρατικούς 
φορείς τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό
• Διοργανώνει ηµέρες καριέρας και µε αυτό τον τρόπο 
έρχονται πιο κοντά οι φοιτητές - απόφοιτοι µε τις επιχει-
ρήσεις

Συµβουλευτική υποστήριξη
• Συµβουλεύει τους απόφοιτους και τους φοιτητές σχε-
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τικά µε τη σύνταξη του βιογραφικού τους 
• Τους προετοιµάζει  για συνεντεύξεις επιλογής προσω-
πικού 
• Τους καθοδηγεί σχετικά µε  τη σύνταξη συνοδευτικής 
επιστολής
• Ενισχύει την αντίληψη και την αυτοεκτίµησή τους
• Αξιοποιεί τις προσωπικές τους ικανότητες
• Βοηθάει στην ανάπτυξη των ατοµικών – προσωπικών 
τους δεξιοτήτων.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη λειτουργία τους σε 
ένα εργασιακό περιβάλλον, τις δυσκολίες που θα αντι-
µετωπίσουν και πώς θα τις ξεπερνούν.
• Τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας

Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής 
Το Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
αναλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφο-

ρούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών 
ενιαίας δοµηµένης καλωδιακής υποδοµής, την εγκατά-
σταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισµού και την 
ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών 
του τηλεφωνικού δικτύου, και του δικτύου δεδοµένων. 
Είναι υπεύθυνο για το συνεχή ανασχεδιασµό και την 
αναβάθµιση του δικτύου, σύµφωνα µε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις τεχνικοοικονοµικές δυνατότητες, στα 
πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει το Συµ-
βούλιο του Ιδρύµατος. 
Πιο συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες του ΚΕ.Δ.Π. περιλαµ-
βάνουν τα εξής : 
• Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών, 
καθώς και ενσωµάτωση νέων 
• Σχεδιασµό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης 
του εξοπλισµού 
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• Προγραµµατισµό και πραγµατοποίηση αναβαθµίσεων 
του δικτύου 
• Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση 
των πόρων του 
• Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρα-
κτηριστικών των ήδη ενεργών 
• Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, 
που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισµό του 
τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδοµένων 
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές 
επεκτάσεις και αναβαθµίσεις 
• Ενηµέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των 
χρηστών
• Πλήρη και συνεχή τεκµηρίωση της υποδοµής του δι-
κτύου τηλεµατικής και των υπηρεσιών του
• Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των 
προσωπικών δεδοµένων
• Συνεργασία και επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες 
άλλων Ακαδηµαϊκών δικτύων
• Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής σε τρίτους (Ερευνη-
τικούς Φορείς, Δηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς) 
στα πλαίσια εξωτερικά χρηµατοδοτούµενων προγραµ-
µάτων

Κατάλογος των προσφερόµενων  Προγραµµάτων 
Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)
• Τµήµα Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και 
στο Εµπόριο – Ηγουµενίτσα
• Τµήµα Λογιστικής – Πρέβεζα
• Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών – Άρτα
• Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων – Ηγουµενίτσα

• Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής – Πρέβεζα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Σ.Ε.Υ.Π.)
• Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας – Ιωάννινα
• Τµήµα Λογοθεραπείας – Ιωάννινα
• Τµήµα Νοσηλευτικής – Ιωάννινα

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής – Άρτα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Σ.ΤΕ.Γ.)
• Τµήµα Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Άρτα
• Τµήµα Ζωικής Παραγωγής – Άρτα
• Τµήµα Ιχθυοκοµίας – Ηγουµενίτσα
• Τµήµα Φυτικής Παραγωγής – Άρτα

Απονεµόµενος Ακαδηµαϊκός Τίτλος
Επίπεδο του τίτλου : Βασικός τίτλος σπουδών Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor). Ως ταξινόµηση συστή-
µατος ISCED της UNESCO: επίπεδο 5Α 
Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος: 4 έτη 
Εβδοµάδες κατ’ έτος: 38 εβδοµάδες
Πιστωτικές  Μονάδες ECTS: 240
Συνολικός Φόρτος Εργασίας φοιτητή: 6.000 ώρες
Πρακτική άσκηση: Εξαµηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη 
διάρκεια των σπουδών Τρόπος σπουδών: Πλήρης φοί-
τηση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τε-
χνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου και  εξετάσεις 
(ποσοστό εισαγωγής 10%).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
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Το πτυχίο του Ιδρύµατος  παρέχει δυνατότητα πρόσβα-
σης σε µεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση µεταπτυ-
χιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώ-
µατος.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα:  
Τηλ.: +30 26810 50014
Φαξ: +30 26810 76405
E-mail: ioatsa@teiep.gr

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων  & Έρευνας: 
Τηλ.: +30 26810 50080
Φαξ: +30 26810 76404 
E-mail: eid.log@teiep.gr
Γραφείο Διασύνδεσης Άρτας- 

Ιωαννίνων- Ηγουµενίτσας:  
Τηλ.: +30 26510 50765 
Φαξ: +30 26510 50766   
E-mail: career@teiep.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πρέβεζας:
Τηλ./Φαξ:  +30 26820 50642 
E-mail: career1@teiep.gr

Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής:
Τηλ.: +30 2681 0 50500 - 6
Φαξ: +30 2681 0 76941
E-mail: dvas@teiep.gr, georizos@teiep.gr
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               Μέρος
Βασικοί Κανονισµοί του Ιδρύµατος2
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Διαδικασίες Εγγραφής
Φοιτητές Τ.Ε.Ι. καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτά 
µετά από εισαγωγή, µετεγγραφή ή κατάταξη, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις. Οι εγγραφές των εισαγόµενων 
φοιτητών γίνονται στο οικείο Τµήµα της Σχολής µέσα 
στα χρονικά όρια και µε βάση τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται µε τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για την 
εισαγωγή νέων φοιτητών.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταµένη 
θεοµηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο 
εξωτερικό, είναι δυνατή η εκπρόθεσµη εγγραφή φοιτη-
τή µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου 
του Τµήµατος. Σε περίπτωση απόρριψης, η αίτηση είναι 
δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συµβούλιο της Σχο-
λής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου φοιτητή, η 
οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής, και 
στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. 
Φοιτητής  που δεν έχει εγγραφεί ούτε µε τη διαδικασία 
αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωµα εγγραφής 
του. Φοιτητής που έχει εγγραφεί στο Ίδρυµα δεν µπορεί 
να έχει συγχρόνως τη φοιτητική ιδιότητα και σε άλλο 
τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό Ίδρυµα εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού.
Σε κάθε εγγραφόµενο φοιτητή παραδίδονται από τη 
Γραµµατεία βιβλιάριο ή τρίπτυχο σπουδών ή δελτίο φοι-
τητικής ταυτότητας, οδηγός σπουδών, βιβλιάριο υγειο-
νοµικής περίθαλψης, εφόσον ζητηθεί, και δελτίο φοιτη-
τικού εισιτηρίου.

Διάρκεια Φοίτησης 
Με την επιφύλαξη της δυνατότητας ολοκλήρωσης των 
προπτυχιακών σπουδών κατά ένα εξάµηνο νωρίτερα 
από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται 
για τη λήψη του πτυχίου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης 

αντιστοιχεί στο διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας των 
προπτυχιακών σπουδών, όπως αυτή ορίζεται στο ενδει-
κτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.
Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο 
φοιτητής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη 
φοιτητική ιδιότητα, και διαγράφεται από τα µητρώα του 
Τ.Ε.Ι. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται 
από τη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος διαπιστωτική 
πράξη, η οποία κοινοποιείται στον διαγραφόµενο φοιτη-
τή µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με τη διαπιστωτι-
κή αυτή πράξη βεβαιώνονται και τα µαθήµατα στα οποία 
ο διαγραφόµενος φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς, µε 
ρητή µνεία ότι δεν κατέστη πτυχιούχος. Τυχόν παράλει-
ψη έκδοσης ή κοινοποίησης της διαπιστωτικής πράξης 
δεν επηρεάζει το κύρος της διαγραφής και της απώλειας 
της φοιτητικής ιδιότητας. 
Κατά τη διάρκεια του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε ακαδη-
µαϊκού έτους η Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος κα-
ταρτίζει κατάλογο διαγραφέντων φοιτητών, τον οποίο 
γνωστοποιεί στα όργανα του Τµήµατος, και σε όλες τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Οι φοιτητές που χά-
νουν αυτοδικαίως, κατά τα ανωτέρω, τη  φοιτητική ιδιό-
τητα, δεν έχουν πλέον δικαίωµα παρακολούθησης των 
µαθηµάτων και συµµετοχής στις εξετάσεις και, τυχόν 
προσερχόµενοι, δεν γίνονται δεκτοί ως εξεταζόµενοι, 
δεν συµµετέχουν στα οικεία συλλογικά όργανα εκπρο-
σώπησης των φοιτητών, και δεν έχουν εν γένει δικαίω-
µα συµµετοχής στο Τ.Ε.Ι. µε την ιδιότητα του φοιτητή. 

Ανανέωση Εγγραφής
Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 
1404/1983, ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάµηνο σε 
ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται µια εβδοµάδα 
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των µαθηµάτων του 
εξαµήνου µε ειδική έντυπη δήλωση, που διατίθεται από 
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το Τµήµα.
Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο 
(2) συνεχόµενα ή για τρία (3) µη συνεχόµενα εξάµηνα 
σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπου-
δές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται αυτοδίκαια από τα 
µητρώα του Τµήµατος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγρα-
φέντων εξετάζονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος και 
της Σχολής µόνο για σοβαρούς λόγους.

Κύκλοι Σπουδών
Βασική εκπαιδευτική περίοδο για το Τ.Ε.Ι. αποτελεί το 
διδακτικό εξάµηνο. Κάθε διδακτικό έτος, που αρχίζει την 
1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαµβά-
νει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάµηνα: το χειµερινό, το 

οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα µετά τις εξετάσεις του 
Σεπτεµβρίου και την εβδοµάδα των εγγραφών, και το 
εαρινό, το οποίο αρχίζει µετά τη λήξη των εξετάσεων β΄ 
περιόδου του χειµερινού εξαµήνου και την εβδοµάδα 
των εγγραφών. Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων 
του χειµερινού εξαµήνου ή µετά τη λήξη της δεύτερης 
εξεταστικής περιόδου και µέχρι την έναρξη του εαρινού 
εξαµήνου µπορούν να παρεµβάλλονται ηµέρες ελεύθε-
ρες µαθηµάτων. 

Οργάνωση Μαθηµάτων – 
Προγράµµατα Σπουδών
Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται στη βάση εξαµη-
νιαίων µαθηµάτων. Τα µαθήµατα του προγράµµατος 
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   ECTS Grades          Βαθµολογία                Ορισµός
                                       Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Α 9-10 Άριστα

Β 8-8,9 Λίαν καλώς

C 7-7,9 Καλώς

D 6-6,9 Ικανοποιητικώς

E 5-5,9 Επαρκώς

F 0-4,9 Κακώς

σπουδών κάθε Τµήµατος διακρίνονται σε:
• Μαθήµατα Γενικής υποδοµής 
• Μαθήµατα Ειδικής υποδοµής 
• Μαθήµατα Ειδικότητας 
Στα µαθήµατα Γενικής Υποδοµής περιλαµβάνονται και 
τα Μαθήµατα Δ.Ο.Ν.Α.(Διοίκησης – Οικονοµίας - Νοµο-
θεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Επιχειρηµατικότη-
τας. Προσφέρονται  επίσης  προαιρετικά µαθήµατα, τα 
οποία  είναι µαθήµατα γενικής µόρφωσης ή µαθήµατα 
εµβάθυνσης, υποδοµής ή διεπιστηµονικά.
Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα µάθηµα αποτε-
λούν προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός 
άλλου µαθήµατος, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως 
προαπαιτούµενο του δεύτερου. Ένα µάθηµα µπορεί να 
είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούµενο ενός µαθήµατος 
και εξαρτώµενο από άλλο µάθηµα. Τα προαπαιτούµενα 
και εξαρτώµενα µαθήµατα καθορίζονται µε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τµήµατος και περιγράφο-
νται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών των Τµηµάτων.

Φοίτηση
Οι φοιτητές παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα του προ-
γράµµατος σπουδών τους, σύµφωνα µε τη δήλωσή 
τους. Οι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάµη-
νο για κάθε µάθηµα καθορίζονται από την Οµάδα Μα-
θηµάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην 
αρχή κάθε εξαµήνου, µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµ-
µα του Τµήµατος, αφού ληφθούν υπόψη οι ηµέρες που 
επίσηµα δεν θα πραγµατοποιηθούν µαθήµατα κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθµός των εβδοµαδιαίων 
µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα διδακτικό 
αντικείµενο είναι για οποιονδήποτε λόγο µικρότερος 
των 2/3 των εβδοµάδων που είναι δυνατόν να πραγµα-
τοποιηθούν µαθήµατα για όλο το διδακτικό εξάµηνο, το 

µάθηµα αυτό θεωρείται ως µη διδαχθέν. Η διαπίστωση 
πραγµατοποίησης ή µη του µαθήµατος γίνεται κατά τη 
λήξη του εξαµήνου, µετά από γραπτή δήλωση του διδά-
σκοντος και απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων. Σε περί-
πτωση διαφωνίας αποφασίζει το Συµβούλιο του Τµήµα-
τος. Ο ελάχιστος αριθµός των φοιτητών που πρέπει να 
είναι παρόντες σε ένα µάθηµα ώστε αυτό να πραγµατο-
ποιηθεί, είναι το 30% των φοιτητών που έχουν επιλέ-
ξει το µάθηµα αυτό. Η συµµετοχή στις φροντιστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τον δι-
δάσκοντα. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθή-
σει το 80% των πραγµατοποιηθεισών φροντιστηριακών 
ασκήσεων προκειµένου να συµµετάσχει στις εξετάσεις 
του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος στο τέλος του 
εξαµήνου.

Βαθµολογική Κλίµακα
Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται µε την 
αριθµητική κλίµακα: µηδέν έως δέκα (0-10), µε βάση 
επιτυχίας το βαθµό πέντε.
Ο χαρακτηρισµός της επίδοσης των φοιτητών κατά µά-
θηµα καθορίζεται ως εξής:

Από 8,5 - 10 : «άριστα»
Από 7 - 8,4   : «λίαν καλώς»
από 5 - 6,9   : «καλώς»
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από 4 - 4,9 : «ανεπαρκώς»
0 - 3,9 : «κακώς»
Όλοι οι βαθµοί υπολογίζονται και καταχωρούνται µε 
προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιας µονάδας.

Βαθµολογία 
1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηρια-
κού µαθήµατος ή του εργαστηριακού µέρους µικτού µα-
θήµατος απαιτείται ο φοιτητής να έχει πραγµατοποιήσει 
µε επιτυχία τουλάχιστον το 80% των πραγµατοποιηθει-
σών ασκήσεων. Την τελευταία εβδοµάδα του εξαµήνου 
δίνεται η δυνατότητα συµπληρωµατικών ασκήσεων, 
µέχρι δύο (2) στον αριθµό, για όσους φοιτητές έχουν 
αποτύχει ή απουσιάσει. Η µορφή και ο τρόπος της συ-
µπληρωµατικής αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση 
της Οµάδας Μαθηµάτων. 
Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει και παρακολου-
θήσει το εργαστήριο στη διάρκεια ενός εξαµήνου αλλά 
έχουν αποτύχει στις εξετάσεις, δεν υποχρεούνται να το 
παρακολουθήσουν ξανά, αλλά µπορούν να το δηλώ-
σουν και να εξετασθούν σε επόµενα εξάµηνα µέχρι να 
κριθούν επιτυχώς στο 80% των εργαστηριακών ασκή-
σεων που πραγµατοποιήθηκαν στο τρέχον εξάµηνο.

β) Ο βαθµός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή 
πρακτικού µέρους µικτού µαθήµατος είναι, ανάλογα µε 
τη φύση του εργαστηρίου και µετά από απόφαση της 
Οµάδας Μαθηµάτων, ο µέσος όρος όλων των επιµέρους 
βαθµών των ασκήσεων που ο φοιτητής έχει διεξάγει µε 
επιτυχία. Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων ή στο τέλος του εξαµήνου.
γ) Σε πέντε (5) ηµέρες από το τέλος του εξαµήνου, ο δι-
δάσκων καταθέτει. στο Τµήµα τη βαθµολογία του εργα-
στηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων, τα οποία καταχω-
ρούνται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετούνται.
2.  Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εξαµήνου σε κάθε µάθηµα ή µέρος µαθή-
µατος που παρέχεται µε τη µορφή θεωρητικής διδασκα-
λίας γίνεται:
-Από µία προαιρετική, ενδιάµεση αξιολόγηση στη δι-
άρκεια του διδακτικού εξαµήνου  µε  βάση το 40% 
τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προ-
γράµµατος ή µε την ανάθεση στους φοιτητές ατοµικών 
ή συλλογικών εργασιών µε διακριτούς ρόλους (βιβλι-
ογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεµάτων ενώπιον 
ακροατηρίου, µελέτες περιπτώσεων κ.α.) ή µε µορφή 
ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της προαι-
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ρετικής ενδιάµεσης αξιολόγησης, όσο και των ατοµικών 
ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40%. Ο 
φοιτητής δηλώνει στη Γραµµατεία, εάν θέλει ή όχι να 
συµµετάσχει στην αξιολόγηση, και µέσα σε διάστηµα 
τριών εβδοµάδων µπορεί, εάν το επιθυµεί, να τροποποι-
ήσει την αρχική του δήλωση. Η Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος αποφασίζει την περίοδο που θα πραγµατοποι-
ηθεί η ενδιάµεση αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώνεται 
µέχρι το τέλος της 9ης εβδοµάδας. Σε περίπτωση γρα-
πτής αξιολόγησης η διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαί-
νει την µία (1) ώρα. Ύστερα από πρόταση της Ο.Μ. και 
επαρκή αιτιολόγηση, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 
δύναται να καθορίζει µαθήµατα στα οποία δεν θα πραγ-
µατοποιείται ενδιάµεση αξιολόγηση.
-Από την τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της διδακτέας 
ύλης διάρκειας 2-3 ωρών µε συντελεστή 60%, γι’ αυ-
τούς που θα µετέχουν στην ενδιάµεση αξιολόγηση.
Με το τέλος της τελευταίας εβδοµάδας διεξαγωγής µα-
θηµάτων του εξαµήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τµή-
µα κατάσταση των φοιτητών µε τον αντίστοιχο βαθµό 
της ενδιάµεσης αξιολόγησης για τον καθένα, σε κάθε 
µάθηµα που του έχει ανατεθεί. Με ευθύνη του Προϊστα-
µένου του Τµήµατος, ανακοινώνεται έγκαιρα και πριν 
από τις τελικές εξετάσεις, ο πίνακας µε τους βαθµούς 
που συγκέντρωσαν σε κάθε µάθηµα οι φοιτητές.
3α) Ο τελικός βαθµός θεωρητικού µαθήµατος ή θεωρη-
τικού µέρους µικτού µαθήµατος, είναι: το άθροισµα των 
βαθµών που συγκεντρώνει ο φοιτητής από την επίδοσή 
του στην ενδιάµεση αξιολόγηση και την τελική εξέτα-
ση, πολλαπλασιασµένων µε τους προαναφερόµενους 
συντελεστές, γι’ αυτούς που επέλεξαν ενδιάµεση αξιο-
λόγηση.
β) Ο/η φοιτητής/τρια  θεωρείται επιτυχών/ούσα στα µα-
θήµατα εκείνα για τα οποία συγκέντρωσε βαθµό τουλά-
χιστον πέντε (5).

Ο βαθµός των φοιτητών/τριών που προέρχονται από 
κατάταξη εξάγεται ως εξής: το Τµήµα Υποδοχής, µε από-
φαση του Συµβουλίου του, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόµενους από µα-
θήµατα ή ασκήσεις για τα οποία έχουν εξετασθεί µε επι-
τυχία στη Σχολή ή το Τµήµα Προέλευσης, µη καταγρά-
φοντας τους βαθµούς των µαθηµάτων αυτών. Καθορίζει 
δε τα µαθήµατα προηγουµένων εξαµήνων στα οποία οι 
κατατασσόµενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν 
διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε 
αυτά στη Σχολή ή το Τµήµα Προέλευσης, ανεξάρτητα 
από το εξάµηνο στο οποίο έγινε η κατάταξη.
Ο/Η φοιτητής /τρια που δεν παρακολούθησε µε επιτυχία 
υποχρεωτικό µάθηµα, πρέπει να το επαναλάβει στο επό-
µενο εξάµηνο. Εάν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υποχρεω-
τικό µάθηµα ενός συνόλου µαθηµάτων τα οποία συνι-
στούν κατεύθυνση, τότε πρέπει το µάθηµα αυτό να το 
επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο ή να αλλάξει το µάθη-
µα ή την κατεύθυνση, ενώ, εάν απέτυχε σε προαιρετικό 
µάθηµα, µπορεί να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα 
ή να το αντικαταστήσει µε άλλο. Για κάθε µάθηµα που 
δηλώνει ο φοιτητής, µπορεί να συµµετάσχει στις δύο (2) 
εξεταστικές περιόδους στο τέλος του εξαµήνου.
4α) Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το συνυπολογισµό 
των βαθµών του θεωρητικού και εργαστηριακού/πρα-
κτικού µέρους του µικτού µαθήµατος, µε συντελεστές 
που έχουν άθροισµα ένα (1). Η κατανοµή αυτή, καθο-
ρίζεται από την Οµάδα Μαθηµάτων µε βάση τις ώρες 
και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και τη φύση κάθε 
µέρους του µαθήµατος.
β) Η παρακολούθηση σε ένα µάθηµα θεωρείται επιτυ-
χής, εφόσον ο βαθµός στο θεωρητικό και στο εργαστη-
ριακό/πρακτικό µέρος του µαθήµατος αυτού έχει την 
ένδειξη τουλάχιστον πέντε (5).
γ) Ο τελικός βαθµός αµιγώς εργαστηριακού/πρακτι-



34

κού ή αµιγώς θεωρητικού µαθήµατος, είναι ο βαθµός 
που καθορίζεται στις παραγράφους του άρθρου αυτού 
στον εσωτερικό κανονισµό σπουδών του Ιδρύµατος. 
Για όσους από τους φοιτητές δεν επέλεξαν ενδιάµεση 
αξιολόγηση, ο βαθµός της τελικής εξέτασης είναι και ο 
τελικός.
δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός µόνο 
µέρους µικτού µαθήµατος, ο βαθµός του µέρους αυτού 
κατοχυρώνεται και το µάθηµα επαναλαµβάνεται µόνο 
ως προς το άλλο µέρος.

Εξεταστικές Περίοδοι
Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου ακολου-
θούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδοµάδων 
η καθεµία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές εξε-
τάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση του οικεί-
ου Τοµέα, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος που 
δηλώθηκε από το φοιτητή και προβλέπεται από τα ανα-
λυτικά προγράµµατα. Κάθε µάθηµα εξετάζεται σε δύο 
(2) εξεταστικές περιόδους. Για το χειµερινό εξάµηνο οι 
εξεταστικές περίοδοι αρχίζουν µετά τη λήξη των µαθη-
µάτων του εξαµήνου αυτού και για το εαρινό εξάµηνο η 
πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει αµέσως µετά τη λήξη 
των µαθηµάτων και η δεύτερη εξεταστική περίοδος διε-

ξάγεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του 
επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 
1404/1983, κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξα-
µήνου στο οποίο διδάχθηκε, και επιπλέον στην εξετα-
στική περίοδο του Σεπτεµβρίου (για τα µαθήµατα του 
εαρινού εξαµήνου). Η εξεταστέα ύλη  του µαθήµατος 
περιλαµβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους φοι-
τητές από την αρχή και κατά την διάρκεια του εξαµήνου, 
σε συνδυασµό µε τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποι-
ήσεις που επιφέρει ο διδάσκων. Οι εξετάσεις διενεργού-
νται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του διδά-
σκοντος ή, κατά περίπτωση, της επιτροπής µαθηµάτων.

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυ-
χιακή εργασία, µε θέµα το οποίο πρέπει να έχει άµεση 
σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και 
τα πραγµατικά θέµατα παραγωγής και υπηρεσιών. Τα 
τακτικά µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού και οι 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τµήµα, 
προτείνουν θέµατα πτυχιακής εργασίας, και αυτά ανα-
κοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές. Για την εκπόνηση 
της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται, εφόσον είναι 
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απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισµός, καθώς επίσης 
και τυχόν αναγκαία οικονοµικά µέσα του Τ.Ε.Ι. Πτυχιακή 
εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. 
σε Οργανισµούς, Ιδρύµατα, Υπηρεσίες κτλ., ύστερα από 
απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Τις προϋπο-
θέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό 
θέµα καθορίζει µε απόφασή της η Οµάδα Μαθηµάτων. 
Κοινό θέµα πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί και 
σε οµάδα µέχρι τριών (3) φοιτητών µε ταυτόχρονη κατα-
νοµή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.
Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας µπορεί να επε-
κταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου έτους 
σπουδών, ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του 
θέµατος. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτούς 
που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. 
Για να ανατεθεί σε φοιτητή πτυχιακή εργασία, πρέπει αυ-
τός να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών.
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστε-
ρα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή 
υποβάλλεται µέσω πρωτοκόλλου στο Τµήµα. Το Συµ-
βούλιο του Τµήµατος ορίζει µία ηµεροµηνία, εντός του 
χρόνου διεξαγωγής των µαθηµάτων, κατά την οποία 
γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθµού 
πτυχιακών εργασιών, ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η 
οποία απαρτίζεται από µέλη του Επιστηµονικού Προ-
σωπικού του Τµήµατος και Επιστηµονικούς Συνεργάτες 
συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο 
εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή µπορούν να παρακο-
λουθήσουν όλα τα µέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές του 
Τµήµατος. Σε περίπτωση που µία πτυχιακή εργασία κρι-
θεί ελλιπής, αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξερ-
γασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία υποβολής 
και παρουσίασης. Σε περίπτωση διαφοράς αξιολόγησης 
πέραν των τριών (3) µονάδων, αιτιολογείται η βαθµολο-
γία της επιτροπής εξέτασης.

Πρακτική Άσκηση 
Σύντοµη Παρουσίαση
Η Πρακτική Άσκηση, δηλ. η εκπαίδευση και κατάρτιση 
σε έναν επαγγελµατικό χώρο, αποτελεί υποχρεωτικό και 
αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών στα Τ.Ε.Ι.. Οι ασκού-
µενοι εποπτεύονται και αξιολογούνται. Η διάρκεια της 
Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έξι εξάµηνα. Οι φοιτητές 
µπορούν να ασκηθούν πρακτικά είτε σε φορείς του δη-
µόσιου τοµέα είτε σε ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις.
Σχετικά µε τη διαδικασία και τους εµπλεκόµενους δη-
µόσιους φορείς, ακολουθούνται οι σχετικοί νόµοι και 
προεδρικά διατάγµατα.

Προϋποθέσεις-Διαδικασία
Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να πραγµατοποιήσουν την 
Πρακτική τους Άσκηση όταν:
- βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών (8ο εξά-
µηνο)
- έχουν περάσει επιτυχώς τον προαπαιτούµενο αριθµό 
µαθηµάτων (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών/τη 
διδακτέα ύλη)
Σε περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέ-
σεις, οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση 
για Πρακτική Άσκηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Τα 
σχετικά µε την Πρακτική Άσκηση δικαιολογητικά, πρέ-
πει περιέχουν πληροφορίες για:
- την επωνυµία του εργοδότη
- την επωνυµία της επιχείρησης/υπηρεσίας
- τη διεύθυνση της επιχείρησης/υπηρεσίας
- την ηµεροµηνία έναρξης της εκπαίδευσης
Εφόσον η επιχείρηση/υπηρεσία αποδεχτεί και επιβεβαι-
ώσει ότι δέχεται ο/η φοιτητής/τρια να πραγµατοποιήσει 
εκεί την πρακτική του/της άσκηση, δίνεται σε αυτόν/ή η 
σχετική σύµβαση σε τρία αντίτυπα. Η σύµβαση προε-
τοιµάζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και συ-
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νυπογράφεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος, το 
Διευθυντή της επιχείρησης/υπηρεσίας, και τον ίδιο τον 
φοιτητή

Αµοιβή
Οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την Πρακτική τους 
Άσκηση σε φορείς ή υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 
αµείβονται µε το ποσό των 176 ευρώ ανά µήνα, ενώ 
στον ιδιωτικό τοµέα η αµοιβή τους αναλογεί στο 80% 
του µισθού ενός ανειδίκευτου εργαζόµενου, σύµφω-
να µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Ο 
Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγεί τους εργοδότες [συµπεριλαµβα-
νοµένων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 
δηµόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ) και των τραπεζών] 
σε ποσοστό 50% για κάθε εκπαιδευόµενο. Οι συγκεκρι-
µένες αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται στο φορολογη-
τέο εισόδηµα.

Ασφάλεια
Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο φοιτητής 
ασφαλίζεται µόνο κατά επαγγελµατικού κινδύνου. Η 
ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του 

τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλά-
σης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται 
υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να 
απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενηµερώνεται κάθε έτος 
γι’ αυτήν την αλλαγή.
Οι φοιτητές εκτός από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και 
ασφάλισής τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, δεν 
αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξι-
οδοτικής µορφής

Υποχρεώσεις 
Οι ασκούµενοι είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν το 
ωράριο εργασίας, τους κανόνες εργασίας και ασφάλειας, 
καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους κανονισµούς, 
που τίθενται από την επιχείρηση/υπηρεσία. Δικαιούνται 
να απουσιάσουν συνολικά 5 εργάσιµες µέρες και οι 
απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικής Άσκη-
σης.

Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό –Erasmus 
Placements
Οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου µπορούν  να µετακινη-
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θούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσω του Οµίλου, στον οποίο συµµετέχει ως 
εταίρος.  Η Δράση ERASMUS Placements (ERA-PLACES) 
αφορά στη χορήγηση υποτροφιών σε  φοιτητές διαφό-
ρων ειδικοτήτων, που θα µετακινηθούν µέσω Οµίλου 
(Τ.Ε.Ι. Αθήνας) από διάφορα Ελληνικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια & Τ.Ε.Ι.).  Σκοπός της Δράσης 
είναι η πραγµατοποίηση τρίµηνης ή εξάµηνης πρακτικής 
άσκησης σε επιχειρήσεις και άλλους Οργανισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχορήγηση των δικαιούχων 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα υποδοχής. Το 
ποσό της υποτροφίας αποφασίζεται και καθορίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διαµορφωθεί ανάλο-
γα µε το κόστος ζωής σε κάθε κράτος. 

Περισσότερες πληροφορίες  βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το Πρόγραµµα ERASMUS 
Πρακτική Άσκηση/ERA-PLACES: http://www.teiath.gr/
diethnwn/index.html 

Βαθµός πτυχίου - Ανακήρυξη πτυχιούχων
Ο βαθµός πτυχίου εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκα-
δικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

δ1β1+δ2β2+......+δνβν
Β = --------------------------------

δ1 + δ2 + .........δν
όπου β1, β2, .....βν είναι οι βαθµοί όλων των µαθηµά-
των που παρακολούθησε ο φοιτητής και δ1, δ2, .....δν, 
οι αντίστοιχες διδακτικές µονάδες, που αντιστοιχούν 
στις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος. 
Στα µαθήµατα περιλαµβάνεται και η πτυχιακή εργασία, 
που προσδίδει 20 διδακτικές µονάδες µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Το Σεµινάριο θεωρεί-
ται εργαστηριακό µάθηµα και αποδίδει στο/στη φοιτητή/
τρια 4 διδακτικές µονάδες.

Ο/η τελειόφοιτος του Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος 
εφόσον πληροί όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, 
όπως:
-Να έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα υποχρεω-
τικά, κατ’ επιλογήν και τα τυχόν προαιρετικά µαθήµατα
-Να έχει εγκριθεί η πτυχιακή εργασία
-Να έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελ-
µα

Συντονιστής ECTS του Ιδρύµατος
Κα. Αναστασία Καρρά
Καθηγήτρια Εφαρµογών του Κ. Ξ. Γ. Φ. Α. 
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Κωστακιοί Άρτας  47100 Άρτα 
Τηλ.: +30 26810 50544
Φαξ: +30 26810 50526
E-mail: tkarra@teiep.gr 

Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο
Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους/Περίοδοι Διαλέξεων και 
Εξετάσεων
1η  Σεπτεµβρίου: Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους

Α’ Δεκαπενθήµερο Σεπτεµβρίου: 

Επαναληπτικές Εξετάσεις Προηγούµενου Έτους

Α’ Δεκαπενθήµερο Οκτωβρίου: 

Έναρξη Διαλέξεων Χειµερινού Εξαµήνου

Β’ Δεκαπενθήµερο Ιανουαρίου: Εξετάσεις Χειµερινού Εξαµήνου

Α’ Δεκαπενθήµερο Φεβρουαρίου: 

Έναρξη Διαλέξεων Εαρινού Εξαµήνου

Α’ Δεκαπενθήµερο Ιουνίου: Εξετάσεις Εαρινού Εξαµήνου

Επίσηµες Αργίες/ Περίοδοι Διακοπών
• 28 Οκτωβρίου: Εθνική Γιορτή

• 17 Νοεµβρίου: Επέτειος Πολυτεχνείου

• Από 24 Δεκεµβρίου έως 7 Ιανουαρίου: Διακοπές Χριστουγέννων
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• 17 Ιανουαρίου: Γιορτή Αγίου Γεωργίου Πολιούχου Ιωαννίνων

• 30 Ιανουαρίου: Γιορτή Τριών Ιεραρχών – Γιορτή των Γραµµάτων

• 10 Φεβρουαρίου: Γιορτή Αγίου Χαραλάµπους Πολιούχου 

Πρέβεζης

• 21 Φεβρουαρίου: Επέτειος Απελευθέρωσης Ιωαννίνων

• 11 Μαρτίου: Γιορτή Αγίας Θεοδώρας Πολιούχου Άρτας

• 25 Μαρτίου: Εθνική και Θρησκευτική Γιορτή

• Φεβρουάριος/Μάρτιος: Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή)

• Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωµά: Διακοπές 

Πάσχα

• 30 Μαρτίου: Γιορτή Αγίου Δονάτου Πολιούχου Παραµυθιάς-

Θεσπρωτίας-Ηγουµενίτσα

• 1η Μαΐου: Εργατική Πρωτοµαγιά

• Ιούνιος: Πεντηκοστή/Ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος (κινητή εορτή)



39

3               Μέρος
Πληροφορίες σχετικά µε τα Προγράµµατα Σπουδών που οδηγούν 

στην απόκτηση Ακαδηµαϊκού Τίτλου
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο.)
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
και Επαγγελµατικές Προοπτικές
Στο Τµήµα Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση 
και το Εµπόριο προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους 
να µορφωθούν και να καταρτιστούν σε ένα πεδίο µε ιδι-
αίτερη δυναµική και συνάµα καινοτόµο για τα δεδοµένα 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: τη συνδυ-
ασµένη ενασχόληση µε γλωσσικά και διοικητικά / οικο-
νοµικά ζητήµατα. 
Τόσο η καλλιέργεια των ξένων γλωσσών για ειδικούς 
σκοπούς, η επαφή µε τις επιστήµες της γλώσσας, η 
γνωριµία µε τα πολιτισµικά δεδοµένα αλλοδαπών πλη-
θυσµών, όσο και η εντατική θεραπεία θεµελιωδών ζη-
τηµάτων οικονοµίας και διοίκησης συνιστούν ένα πρω-
τοποριακό για την Ελλάδα πρόγραµµα συνδυασµένων 
σπουδών, το οποίο προσφέρει στον φοιτητή πολύπλευ-
ρη γνώση και διαπολιτισµική συνείδηση.
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µε βάση τις εξειδικευµένες 
τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους θα είναι σε 
θέση να απασχοληθούν, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισµών είτε αυτοδύναµα, σε θέσεις εργασίας 
που απαιτούν εντατική χρήση εξειδικευµένης γνώσης 
ξένων γλωσσών σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων και 
εµπορίου στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.

Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Τα κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυ-
χιούχων του Τµήµατος (ΦΕΚ 184/5-9-2006) τους επιτρέ-
πουν στα πλαίσια των επαγγελµατικών τους δραστηρι-
οτήτων:
1. Να συµµετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επι-

χειρήσεων και οργανισµών που δραστηριοποιούνται 
διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ή 
υπηρεσιακής επικοινωνίας
2. Να παρέχουν υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας 
στους τοµείς διοίκησης και εµπορίου και για τις γλώσσες 
που έχουν εκπαιδευτεί
3. Να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία
4. Να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AFL1010 Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 5

AFL1020 Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 5

AFL1031 Mικροοικονοµική 5

AFL1041 Διοίκηση Επιχειρήσεων 5

AFL1050 Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειµένων  5

AFL1061 Αστικό Δίκαιο 5

AFL2010 Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 5,5

AFL2020 Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 5,5

AFL2030 Μάρκετινγκ 4

AFL2041 Μακροοικονοµία 5,5

AFL2050 Πολιτική Επιστήµη 4,5

AFL2070 Τεχνικές Έκφρασης & Επικοινωνίας 5

AFL2080 Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ρώσικα) 5

AFL2090 Ευρωπαϊκός Πολιτισµός 5

AFL3010 Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL3020 Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL3050 Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα) 5

AFL3060 Διαπολιτισµική επικοινωνία 5

AFL3080 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι   5

AFL4010 Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL4020 Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL4060 Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα) 5

AFL4080 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ 5

AFL4090 Διεθνές Δίκαιο 5

AFL4100 Νεοελληνική Γλώσσα 1 5

AFL5010 Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL5020 Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά) 6

AFL5030 Ευρωπαϊκοί Θεσµοί 4,5

AFL5060 Γλώσσα Γ’  4,5

AFL5110 Νεοελληνική Γλώσσα 2 4,5

AFL6010 Γλώσσα: Α’ 6

AFL6020 Γλώσσα: Β’       6
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AFL6030 Μεθοδολογία Έρευνας 6

AFL6060 Διερµηνεία Διαπραγµατεύσεων Γλώσσα Α 6

AFL6080 Γλώσσα Γ΄ 6

AFL6090 Δηµόσια Διοίκηση 6

AFL6140 Εργασιακές Σχέσεις 6

AFL7042 Σεµινάριο Τελειοφοίτων 1,5

AFL7090 Διεθνείς Σχέσεις 6

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AFL2060 Οικονοµικά Μαθηµατικά 5

AFL3030 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 6,5

AFL3040 Στατιστική των Επιχειρήσεων 6,5

AFL3070 Διοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 5

AFL4040 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες   4

AFL4050 Δηµόσιες Σχέσεις 5

AFL4070 Τουριστική Οικονοµία 5

AFL6070 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 6

AFL7010 Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών  6

AFL7020 Διδακτική της Ξένης Γλώσσας  6

AFL7070 Δεοντολογία Επαγγέλµατος 6

AFL7080 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις 6

AFL7100 Συµβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισµός 6
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Μαθήµατα Ειδικότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AFL4030 Διεθνές Μάνατζµεντ 4

AFL5040 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α’ 4,5

AFL5050 Γενική Μετάφραση Γλώσσας Β’ 4,5

AFL5070 Λογιστική Κόστους 4,5

AFL5080 Διεθνές  Μάρκετινγκ 4,5

AFL5090 Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης (MIS) 4,5

AFL5100 Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας 4,5

AFL5120 Χρηµατοοικονοµική της Διοίκησης 4,5

AFL5130 Εφοδιαστική 4,5

AFL5140 Επιχειρησιακή Έρευνα 4,5

AFL5150 Διοίκηση Έργου (Project Μanagement) 4,5

AFL6040 Εξειδικευµένη Μετάφραση Γλώσσας Α΄ 6

AFL6050 Εξειδικευµένη Μετάφραση Γλώσσας Β΄ 6

AFL6100 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών  Καταστάσεων 6

AFL6110 Οικονοµική Γεωγραφία 6

AFL6120 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6

AFL6130 Διαχείριση Επιχειρησιακού Κινδύνου 6

AFL7030 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 4,5

AFL7050 Εξειδικευµένη Μετάφραση Γλώσσα Α΄ ΙΙ 6

AFL7060 Εξειδικευµένη Μετάφραση Γλώσσα Β΄ ΙΙ 6

AFL7110 Χώρα και Πολιτισµός Γλώσσας Α’ 6

AFL7120 Χώρα και Πολιτισµός Γλώσσας Β’ 6

AFL7130 Εµπορικό Δίκαιο 6

AFL7140 Διεθνές Εµπόριο 6

AFL801 Πτυχιακή Εργασία 20

AFL802 Πρακτική Άσκηση 10
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To Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος:  www.teiep.gr         

Συντονίστρια ECTS Τµήµατος
Δογορίτη Ελευθερία, Καθηγήτρια Εφαρµογών
E-mail: edogor@teiep.gr 

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Τσακίρης Δηµήτριος, Καθηγητής
E-mail: dmtsak@teiep.gr  

Βλαχόπουλος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: vlach-cf@otenet.gr 

Γκόγκας Θεµιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: thegogas@teiep.gr

Τάγκας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: ptangas@teiep.gr

Αναστασίου Σοφία, Καθηγήτρια Εφαρµογών
E-mail: sanastas@teiep.gr  

Κιτσαντάς Θωµάς, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail: th.kitsantas@teiep.gr  
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
και Επαγγελµατικές Προοπτικές          
Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής κα-
λύπτει το γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης της Λογι-
στικής, καθώς και τις εφαρµογές της στον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα.     
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος 
του Τµήµατος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής», 
διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολο-
γικές γνώσεις και δεξιότητες, για να µπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί επαγγελµατικά σε όλους τους τοµείς του 
γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος, είτε ως στέλεχος 
λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών 
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, είτε ως αυτοαπασχο-
λούµενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστικής:
• Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγο-
ριών σύµφωνα µε την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, 
το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του
• Συντάσσει και αναλύει ισολογισµούς και αναλυτικές 
καταστάσεις
• Καταρτίζει προϋπολογισµούς επιχειρήσεων και οργα-
νισµών και διερευνά αυτούς µε βάση το πρότυπο κό-
στος
• Εφαρµόζει αρχές και µεθόδους κοστολόγησης
• Εκπονεί χρηµατοοικονοµικές µελέτες και παρέχει χρη-
µατοοικονοµικές συµβουλές
• Εφαρµόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού 
ελέγχου
• Πραγµατοποιεί αναλυτική κοστολόγηση και εξάγει 
στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγα-
θών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισµών

• Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρµογών των Η/Υ 
στη Λογιστική γενικά.
Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Λογιστικής αποκτούν άδεια  
ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή – Φοροτεχνικού, µε 
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόµος 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 
154 /τ. Α’ /1997), ως ισχύει ,και το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 
228 /τ. Α’ /1998). (βλέπε κωδ. κείµενο στην  http://
www.oe-e.gr)
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ACC1021 Διοικητική των Επιχειρήσεων 6

ACC1041 Γενικά Μαθηµατικά  5

ACC1050 Εισαγωγή στους Η/Υ 4

ACC2031 Στατιστική των Επιχειρήσεων 5

ACC2051 Μάρκετινγκ  4

ACC3031 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 5

ACC6021 Διοίκηση Προσωπικού  7

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ACC1030 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι 5

ACC2020 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ  5

ACC2041 Στοιχεία Εµπορικού Δικαίου  5

ACC2061 Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά  5

ACC3011 Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα  4

ACC3021 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική 5

ACC4031 Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων 7

ACC4040 Εφαρµογές Εµπορικής Διαχείρισης   4

ACC4051 Οικονοµοτεχνικές Μελέτες  4

ACC5010 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 5

ACC5061  Επιχειρησιακή Έρευνα ή  5

ACC5071 Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης 5

ACC7041 Αγγλική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Ορολογία  7

ACC7061 Διοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  7
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Μαθήµατα Ειδικότητας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ACC3040 Λογιστική Εταιριών 6

ACC3050 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 6

ACC4010 Φορολογική Λογιστική 5

ACC4020 Λογιστική Κόστους Ι 5

ACC5031 Οργάνωση Λογιστηρίου 3

ACC5040 Λογιστική Κόστους ΙΙ 5

ACC5050 Φορολογική Λογιστική ΙΙ 5

ACC6011 Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 7

ACC6031 Ελεγκτική 7

ACC6040 Λογιστικές Εφαρµογές 4

ACC6051 Λογιστική ΦΠΑ 5

ACC6061 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια 5

ACC7011 Σεµινάριο τελειόφοιτων 7

ACC7020 Εφαρµογές Μηχανογραφηµένης Λογιστικής 4

ACC7030 Λογιστική Δηµόσιας Οικονοµίας 5

ACC7051 Ειδικά Θέµατα Λογιστικής 7

ACC801 Πτυχιακή Εργασία 20

ACC802 Πρακτική Άσκηση 10

Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.A.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ACC1011 Μικροοικονοµική  6

ACC1061 Αστικό Δίκαιο  4

ACC2011 Μακροοικονοµική 6

ACC3061  Ευρωπαϊκοί Θεσµοί ή  4

ACC3071 Κοινωνιολογία 4

ACC4061  Χρηµατιστήριο Αξιών ή  5

ACC4071 Επιστηµονική Έρευνα 5

ACC5021 Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 7
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Προαιρετικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ACC0011 Αγγλικά Ι  2

ACC0021 Αγγλικά II 2

ACC0031 Ιταλικά 2

ACC0041 Εφαρµογές  Πληροφορικής Ι  2

ACC0051 Εφαρµογές Πληροφορικής ΙΙ  2

ACC0061 Εφαρµογές Πληροφορικής ΙΙΙ 2

ACC0071 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 2

ACC0081 Παιδαγωγική Ψυχολογία 2

ACC0091 Η  Διδακτική των Οικονοµικών  2

ACC0101  Διοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  2

ACC0111  Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση  2

ACC0121  Η Χρηµατοδότηση των Eπιχειρήσεων 2

ACC0131 Η Ασφαλιστική Αγορά  2

ACC0141 Οικονοµετρία 2

ACC0151 Διεθνές Μάρκετινγκ  2

ACC0161 Inventory Management 2

ACC0171 Shipping Management 2

ACC0181 Οικονοµικά του Τουρισµού 2

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο και το 
Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκoνται στην ιστοσελί-
δα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Χύτης Ευάγγελος, Καθηγητής  Εφαρµογών
Email: ehytis@teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Γκίκας  Γρηγόρης, Καθηγητής
E-mail: gikas@teiep.gr 

Χυζ Αλίνα,  Καθηγήτρια
E-mail: hyz@teiep.gr 

Γκανάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: ganas@teiep.gr 

Διακοµιχάλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: diakom@teiep.gr

Αναγνωστάκης Αριστείδης, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: arian@teiep.gr 

Αρνής Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail:  narnis@teiep.gr 

Μηλιτσόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail: militsop@teiep.gr 
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχο-
λούνται στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα, είτε αυ-
τοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, 
στους τοµείς ανάλυσης, σχεδιασµού και διαχείρισης 
πληροφοριακών συστηµάτων, ανάπτυξης και συντή-
ρησης συστηµάτων λογισµικού, σχεδιασµού και δια-
χείρισης συστηµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείµενο των πτυχιούχων 
καλύπτει  τους παρακάτω τοµείς:
α) Δικτύωσης και Επικοινωνίας. Ο τοµέας αυτός περιλαµ-
βάνει: σχεδιασµό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισµικού 
επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκα-
τάσταση κινητών υπολογιστικών συστηµάτων, διαχείρι-
ση κινητών υπολογιστικών πόρων.
β) Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ο τοµέας αυτός πε-
ριλαµβάνει: καθορισµό απαιτήσεων πληροφοριακών 
συστηµάτων, σχεδιασµό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συ-
ντήρηση και αλλαγή πληροφοριακών συστηµάτων. 
Σχεδιασµό  συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµέ-
νων, εγκατάσταση λογισµικού ανάκτησης, µοντελοποί-
ηση, σχεδιασµό και διαχείριση βάσεων δεδοµένων. Σχε-
διασµό ανάπτυξης και διαχείριση πληροφοριακών και 
υπολογιστικών πόρων, εγκατάσταση/αναβάθµιση υλι-
κού και λογισµικού υπολογιστικών συστηµάτων. Ανά-
πτυξη και ολοκλήρωση συστηµάτων επιχειρησιακών 
εφαρµογών, διαχείριση της παρουσίας οργανισµών στο 
διαδίκτυο, ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών, ανά-
πτυξη και ένταξη συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου, 
ηλεκτρονικής µάθησης και διαχείρισης περιεχοµένου. 

Σχεδιασµό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση της 
ασφάλειας και ιδιωτικότητας πληροφοριακών συστηµά-
των.
γ) Προγραµµατισµού Υπολογιστών και Ανάπτυξης Συ-
στηµάτων Λογισµικού. Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει: 
προγραµµατισµό µικρής και µεγάλης κλίµακας, προ-
γραµµατισµό συστήµατος, ανάπτυξη συστηµάτων λο-
γισµικού, δηµιουργία διεπαφών χρήστη-λογισµικού, 
σχεδιασµό εργονοµικών συστηµάτων, παραγωγή λο-
γισµικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασµό 
και εγκατάσταση νοηµόνων και ευφυών συστηµάτων. 
Δηµιουργία συστηµάτων πραγµατικού χρόνου και ελεγ-
χόµενης διαθεσιµότητας και ασφάλειας.

Επαγγελµατικές Προοπτικές
• Εργασίας σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας και ιδι-
ωτικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε 
φορά νοµοθεσία. Επίσης,  µπορούν να απασχολούνται 
ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς 
τους.
• Απασχόλησης στο δηµόσιο και εξέλιξης στις βαθµίδες 
της ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
• Συµµετοχής στην εκπόνηση µελετών, παροχής συ-
ναφών υπηρεσιών και έργων, τόσο δηµοσίων όσο και 
ιδιωτικών,  στις κατηγορίες που καλύπτονται από το 
γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους, µε βάση την 
κείµενη νοµοθεσία. 
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ITT1011 Απειροστικός Λογισµός 6

ITT1020 Προγραµµατισµός Ι 6

ITT1030 Εισαγωγή στην Πληροφορική 6

ITT1040 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 6

ITT1051 Γραµµική Άλγεβρα 6

ITT2011 Διακριτά Μαθηµατικά 4

ITT2030  Αρχές Τηλεπικοινωνιών – 

 Ηλεκτροµαγνητισµός  για Τηλεπικοινωνίες 4

ITT2040 Προγραµµατισµός ΙΙ 5

ITT2061 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής 4

ITT3010 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5

ITT3020 Βάσεις Δεδοµένων Ι 5

ITT3040 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Δικτύων 5

ITT3050 Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι 5

ITT4020 Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες 4

ITT5020 Τεχνικός Λόγος 5

ITT5040 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 5

ITT5061 Θεωρία Πληροφορίας 5

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ITT2020 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 6

ITT2050 Λειτουργικά Συστήµατα Η/Υ 5

ITT3030 Ασύρµατες Επικοινωνίες και Ασύρµατα Δίκτυα 5

ITT4010 Βάσεις Δεδοµένων ΙΙ 5

ITT4030 Μεταγλωττιστές 4

ITT4040 Πληροφοριακά Συστήµατα Επιχειρήσεων 5

ITT4050 Τοπικά και Αστικά Δίκτυα 5

ITT4060 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 4

ITT5010 Διαχείριση Δικτύων 5

ITT5030 Τεχνολογία Πολυµέσων 5

ITT5050 Τεχνητή Νοηµοσύνη 5
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Μαθήµατα Ειδικότητας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ITT6010 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – 

 Διασύνδεση Δικτύων 5

ITT6020 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος 6

ITT6030 Δορυφορικές και Οπτικές Επικοινωνίες 6

ITT6040 Ασύρµατες Ζεύξεις 5

ITT6050 Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 5

ITT6060 Γραφικά σε Η/Υ 6

ITT6070 Προγραµµατισµός Διαδικτύου 6

ITT6080 Τεχνολογία Λογισµικού 5

ITT6100 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης 4

ITT6110 Τηλεµατικές Εφαρµογές 4

ITT6120 Σχεδίαση Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών 

 Συστηµάτων µε VHDL  4

ITT6130 Ειδικά Θέµατα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών – 

 Μικροεπεξεργαστές 4

ITT6140 Σχεδίαση Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων 4

ITT6150 Ανάλυση και Προσοµοίωση Δικτύων 4

ITT6200 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 4

ITT6210 Οπτικός Προγραµµατισµός  4

ITT6220 Εφοδιαστική 4

ITT6230 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 4

ITT6240 Έµπειρα Συστήµατα 4

ITT6250 Αριθµητικές Μέθοδοι και Προγραµµατισµός 

 Επιστηµονικών Εφαρµογών 4

ITT6260 Θεωρία Υπολογισµού 4

ITT6270 Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών 4

ITT7010 Προχωρηµένα Θέµατα 

 Προγραµµατισµού Δικτύων 6

ITT7020 Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 

 & Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 6

ITT7030 Συστήµατα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων 

 σε Πραγµατικό Χρόνο 6

ITT7050 Υπολογιστική Νοηµοσύνη 6
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ITT7060 Τεχνολογίες Εφαρµογών Διαδικτύου 6

ITT7070 Κατανεµηµένα και Παράλληλα Συστήµατα 6

ITT7100 Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών 

 και Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωµάτων 6

ITT7110 Ενσωµατωµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 6

ITT7120 Προηγµένες Υπηρεσίες Δικτύων 6

ITT7130 Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις 6

ITT7140 Επεξεργασία Οµιλίας 6

ITT7150 Μικροκυµατικά Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα 6

ITT7200 Επιχειρηµατική Ευφυΐα 6

ITT7210 Εξόρυξη Δεδοµένων 6

ITT7220 Ειδικά Θέµατα Βάσεων Δεδοµένων 6

ITT7230 Βιοπληροφορική 6

ITT7240 Συστήµατα Διοίκησης και Ελέγχου 6

ITT7250 Αναγνώριση Προτύπων 6

ITT7260 Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο  6

ITT7270 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής 6

ITT7280 Ενσωµατωµένα Συστήµατα 6

ITT801 Πτυχιακή Εργασία 20

ITT802 Πρακτική Άσκηση  10

Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ITT3061 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 5

ITT6300 Παιδαγωγική της Πληροφορικής   

 και των Θετικών Επιστηµών 4

ITT6310 Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Έργων 

 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4

ITT6320 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων 4

ITT6330 Διαχείριση Έργων και Ανθρώπινου Δυναµικού 4



54

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Στύλιος Χρυσόστοµος, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: stylios@teiep.gr 

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Αντωνιάδης Νικόλαος, Καθηγητής
E-mail: nadon@teiep.gr 

Γλαβάς Ευριπίδης, Καθηγητής 
E-mail: eglavas@teiep.gr 

Αγγέλης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: kangelis@teiep.gr  

Μάντακας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: mmantak@yahoo.gr 

Αδάµ Σταύρος, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail: adamsp@teiep.gr 

Στεργίου Ελευθέριος, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: ster@teiep.gr 
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων δίνοντας έµφαση 
στη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα συγκα-
ταλέγεται µεταξύ των ελαχίστων τριτοβάθµιων εκπαι-
δευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας που µπορούν και 
προσφέρουν τουριστική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
και άµεση σύνδεσή της εκπαίδευσης µε την αγορά εργα-
σίας. Έχει ως αποστολή:
α) να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση γνώσεων, 
τεχνολογικών και επιστηµονικών, σχετικών µε  το γνω-
στικό αντικείµενο των τουριστικών επιχειρήσεων
β) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που 
διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους, 
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που θα τους εξα-
σφαλίσει επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδρο-
µία και εξέλιξη. 

Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Μετά το πέρας των σπουδών, οι πτυχιούχοι του τµήµα-
τος Τουριστικών Επιχειρήσεων διαθέτουν τις απαραίτη-
τες επιστηµονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να µπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµα-
τικά στην τουριστική βιοµηχανία, και ιδιαίτερα σε το-
µείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος, είτε ως 
στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισµών και 
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, είτε ως 
αυτοαπασχολούµενοι. 
Ειδικότερα, ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:
• Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων 
της τουριστικής επιχείρησης 
• Εφαρµόζει επιστηµονικές και τεχνολογικές διοικητικές 
µεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιµολόγηση, 

διανοµή και προώθηση τουριστικών προϊόντων
• Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες
• Προγραµµατίζει την οικονοµική και όχι µόνο δραστη-
ριότητα της τουριστικής επιχείρησης, µε απόλυτο σεβα-
σµό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το ανθρω-
πογενές
• Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκµετάλλευσης 
των τουριστικών πόρων και των τουριστικών προορι-
σµών και κατ’ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης 
• Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο τους 
ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης
• Διατυπώνει, προγραµµατίζει και εφαρµόζει πολιτικές 
σε µικροτουριστικό και µακροτουριστικό επίπεδο, προ-
κειµένου να επιτύχει επιθυµητούς εφικτούς σκοπούς 
• Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρµογών των Η/Υ, 
του internet και των τεχνολογιών WEB  που αφορούν 
στον τουρισµό γενικά 
Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµή-
µατος Τουριστικών Επιχειρήσεων καθορίζονται από το 
Π.Δ. 356/1989 (Φ.Ε.Κ.160/16-6-89/τ.Α’). Σύµφωνα µε 
αυτό µπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναµα, είτε 
σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, στον ιδιωτικό 
και δηµόσιο τοµέα, στη µελέτη και  έρευνα  σύγχρονης 
τεχνολογίας στην τουριστική οικονοµία, στην οργάνωση 
και διοίκηση επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού 
τοµέα και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων και τουριστικών 
γραφείων, στην παραγωγή και διάδοση τουριστικών 
αγαθών και υπηρεσιών, τέλος, στη στελέχωση των αρ-
µόδιων γραφείων για την τουριστική ανάπτυξη στους 
Ο.Τ.Α. (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Επιπλέ-
ον, σύµφωνα µε το νόµο 2515/97, προβλέπονται δυνα-
τότητες άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή–φοροτεχνι-
κού και εξέλιξη σε αυτό µέχρι και τη Β’ τάξη.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
TBU2021 Οικονοµικά Μαθηµατικά  7

TBU3010 Στατιστική Επιχειρήσεων  7

TBU3020 Αρχές Γενικής Λογιστικής  5

TBU1011 Μικροοικονοµική  6

TBU2011 Μακροοικονοµική  6

TBU2031 Εµπορικό Δίκαιο  4

TBU4050 Αρχές Λογιστικής Εταιρειών  5

TBU5040 Στοιχεία Κοστολόγησης – Έλεγχος  5

TBU1010 Εισαγωγή σε Συστήµατα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 5
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Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ECTS
TBU3051 Τουριστική Κοινωνιολογία   4

TBU1031 Εισαγωγή στον Τουρισµό   4

TBU1050 Στοιχεία Επαγγελµατικής Μαγειρικής   6

TBU1041 Τουριστική Γεωγραφία Ι   6

TBU2051 Τουριστική Γεωγραφία ΙΙ   4

TBU4031 Εργατικό Δίκαιο   4

TBU4011 Τουριστική Οικονοµία   6

TBU5051 Τουριστικό Δίκαιο   6

TBU6011 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων   7

TBU2040 Τεχνική Εστιατορίου  5

Μαθήµατα Ειδικότητας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ECTS
TBU6020 Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων   7

TBU7021 Αγγλική Τουριστική Ορολογία   7

TBU7031 Ιταλική Τουριστική Ορολογία   7

TBU7041 Γερµανική Τουριστική Ορολογία   7

TBU7051 Ισπανική Τουριστική Ορολογία   7

TBU7061 Γαλλική Τουριστική Ορολογία   7

TBU5021 Δηµόσιες Σχέσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων   5

TBU6031 Επιβατηγός Ναυτιλία   6

TBU4041 Ταξιδιωτικοί Οδηγοί   5

TBU4020 Μπαρ – Ποτά – Οινολογία   5

TBU3030 Υπηρεσία Υποδοχής   5

TBU3041 Τουριστικό Μάρκετινγκ   5

TBU5010 Συστήµατα Κρατήσεων µε Η/Υ   6

TBU5030 Τήρηση Λογαριασµών Πελατών   4

TBU7011 Σεµινάριο Τελειοφοίτων  6

TBU801 Πτυχιακή Εργασία  20

TBU802 Πρακτική Άσκηση  10
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Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Σταµατόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail: gestamat@teiep.gr

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά
Α. Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.A.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
TBU1051 Στοιχεία Δικαίου  3

TBU3061 Τουρισµός και Δηµόσια Διοίκηση  4

TBU5071 Δηµόσια Υγεία  4

TBU1071 Ευρωπαϊκή Ένωση  3

TBU3071 Εργασιακές Σχέσεις  4

TBU5061 Ψυχαγωγία – Άθληση Πελατών 4

Β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

TBU7071 Θαλάσσιος Τουρισµός – Τουριστικοί Λιµένες  6

TBU6061 Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων  5

TBU7101 Τουριστική Πολιτική  4

TBU2071 Τουριστική Ψυχολογία  4

TBU4070 Εµπορευµατογνωσία – Προµήθειες  5

TBU6071 Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ  5

TBU6051 Διαφήµιση Τουριστικών Επιχειρήσεων  5

TBU6041 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς  5

TBU7081 Επαγγελµατικός Τουρισµός  6

TBU7091 Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη  4

TBU2071 Υπηρεσία Ορόφων  4

TBU4060 Ξενοδοχειακές Εφαρµογές µε Η/Υ  5

TBU2061 Εφαρµογές Πολυµέσων στον Τουρισµό 4

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Δήµου Λεωνίδας, Καθηγητής
E-mail: dimou@teiep.gr
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ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι            
Οι σπουδές στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής 
έχουν ως σκοπό: 
α)  Να εξοικειώσουν τον φοιτητή µε τις έννοιες, την αν-
θρώπινη και κοινωνική αξία, και την ουσιαστικότητα στις 
κοινωνικές και επιχειρηµατικές διαδικασίες, των µεθόδων 
της οικονοµικής επιστήµης, της χρηµατοοικονοµικής δι-
οίκησης και διαχείρισης, και της οικονοµικής ελεγκτικής 
επιχειρήσεων και οργανισµών.  Επιδιώκεται οι σπουδές 
να έχουν  την ποιότητα και το επίπεδο που καθορίζουν τα 
κορυφαία ανώτατα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Ευρώπη 
και Αµερική.
β) Να  του διδάξουν πώς να σκέπτεται, πώς να µαθαίνει, 
και να ανανεώνει τις γνώσεις του διηνεκώς, στον νέο αι-
ώνα της κοινωνίας της πληροφορίας σε θέµατα σχετικά 
µε τα οικονοµικά, την χρηµατοοικονοµική διοίκηση, την 
ψηφιακή οικονοµία, και την οικονοµική ελεγκτική επιχει-
ρήσεων.
γ) Να του παρέχουν ευνοϊκές γνωστικές και προσωπικές 
προϋποθέσεις για τη µετέπειτα επαγγελµατική του σταδιο-
δροµία, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα.
δ)  Να εξοικειώσουν τον φοιτητή µε τις διαδικασίες της 
ελεύθερης επιστηµονικής έρευνας, προαγωγής και διδα-
σκαλίας της οικονοµικής γνώσης.
ε) Τέλος, να του παρέχουν, κατά το δυνατό, µια ευχάριστη, 
δηµιουργική και πολύτιµη, εµπειρία φοιτητικής ζωής. 
Οι απόφοιτοι γίνονται πτυχιούχοι Χρηµατοοικονοµικών 
και Ελεγκτικής.

Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να:
1. Ασκήσουν εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο σε επιχειρή-

σεις και οργανισµούς. (Μπορούν να εγγραφούν ως απλά 
µέλη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Γκυ-
ϊλφόρδου 12 πλ. Βικτωρίας, Αθήνα. Στη συνέχεια ανά-
λογα µε την προϋπηρεσία τους στον εσωτερικό έλεγχο 
µπορούν να γίνουν µόνιµα ή τακτικά µέλη).
2. Ασκήσουν το επάγγελµα του Ασφαλιστικού Συµβού-
λου (να ανοίξουν ασφαλιστικό γραφείο κλπ) µέσω του 
Πιστοποιηµένου από το Υπουργείο Εµπορίου Κέντρου 
Εκπαίδευσης Ασφαλιστών που διαθέτει το Τµήµα.
3. Εκπονούν οικονοµικές µελέτες,  και να εκτιµούν επιχει-
ρηµατικούς κινδύνους.
4. Ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε Τραπεζικές, Χρηµα-
τοοικονοµικές και Ασφαλιστικές εργασίες.
5. Πιστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως στε-
λέχη της Κεφαλαιαγοράς (για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Πα-
ραγώγων Αθηνών http://www.adex.ase.gr)
6. Συντάσσουν και να αναλύουν ισολογισµούς, να παρα-
κολουθούν και να ενηµερώνουν βιβλία των κατηγοριών 
Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, και γενικά 
να ασκούν το επάγγελµα του Λογιστή.
Σηµείωση: Οι απόφοιτοι µας αυτή τη στιγµή µπορούν να 
απασχολούνται ως λογιστές σε επιχειρήσεις ή σε λογι-
στικά γραφεία, αλλά δεν µπορούν να ιδρύουν λογιστι-
κά γραφεία. Το Τµήµα έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και αναµένει θετική απάντηση.
7. Ασκούν το επάγγελµα του ελεγκτού σε επίπεδο οικο-
νοµολογικού επαγγέλµατος, να απασχολούνται ως ελε-
γκτές στο Υπουργείο Οικονοµικών, στην επιτροπή κεφα-
λαιαγοράς κλπ.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN1011 Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους 6

FIN1021 Μικροοικονοµική 6

FIN1030 Πληροφορική Ι 6

FIN1041 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 6

FIN1051 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 6

FIN2011 Μακροοικονοµική 6

FIN2021 Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 5

FIN2030 Πληροφορική ΙΙ 4

FIN2041 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ  5

FIN2051 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 5

FIN2061 Στοιχεία Αστικού και Εµπορικού Δικαίου 5

FIN3010 Στατιστική 5

FIN3021 Λογιστική Εταιριών  5

FIN3030 Λογιστική Κόστους Ι 5

FIN3041 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και Πολιτική Ι 6

FIN3050 Οικονοµικά της Εργασίας 4

FIN3061 Αρχές Marketing 5

FIN4011 Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου-

 Διεθνείς Χρηµαταγορές 6

FIN4021 Κοινωνιολογία της Οικονοµίας 5

FIN4031 Οικονοµετρία 5

FIN4041 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 4

FIN4051 Οικονοµία της Γνώσης και Νέα Τεχνολογία 5

FIN4061 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική 5
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Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN5011 Διοίκηση Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών 5

FIN5121 Μάρκετινγκ Χρηµατοοικονοµικών 

 και Τραπεζικών οργανισµών 5

FIN5131 Ελεγκτική Ι 5

FIN6011 Δηµόσια και Ιδιωτική Ασφάλιση 5

FIN6021 Ελεγκτική ΙΙ 5

FIN6031 Αγγλικά Ειδικότητας 4

FIN6041 Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Διοίκηση 

 Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 6

FIN7110 Οικονοµοτεχνικές Μελέτες  5

FIN7021 Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής 7

FIN7131 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ 6

FIN7140 Πληροφοριακά Συστήµατα 

 Χρηµατο-οικονοµικής Διοίκησης   6

FIN801 Πτυχιακή Εργασία 20

FIN802 Πρακτική Άσκηση  10

Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN5050 Λογιστική Κόστους ΙΙ 5

FIN5060 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 5

FIN5071 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-

 Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί 5

FIN5081 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 5

FIN6051 Επιχειρησιακή Έρευνα 5

FIN6061 Μεθοδολογία Έρευνας 5

FIN6071 Παιδαγωγική Ψυχολογία 5

FIN6081 Λογιστική Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών 5

FIN7051 Δεοντολογία Επαγγέλµατος   6

FIN7061 Διδακτική των Οικονοµικών 6

FIN7071 Κοινωνιολογία της Παιδείας 6
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Κατεύθυνση Ελεγκτικής
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN5041 Λογιστική Κόστους ΙΙ 5

FIN5220 Φορολογική Λογιστική 5

FIN5231 Ελεγκτική Ι 5

FIN5050 Εσωτερικός Έλεγχος 5

FIN6011 Ελεγκτική ΙΙ 5

FIN6021 Αγγλικά Ειδικότητας 4

FIN6031 Θεωρία Χαρτοφυλακίου και 

 Διοίκηση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 6

FIN6071 Λογιστική Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών 5

FIN7021 Ειδικά θέµατα Ελεγκτικής 7

FIN7210 Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων 6

FIN7231 Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 6

FIN7241 Σεµινάριο Τελειοφοίτων 5

FIN801 Πτυχιακή Εργασία 20

FIN802 Πρακτική Άσκηση  10

Κατεύθυνση Ελεγκτικής
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN5011 Διοίκηση Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών 5

FIN5060 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 5

FIN5071 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-

 Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί 5

FIN5081 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  5

FIN6041 Παιδαγωγική Ψυχολογία 5

FIN6051 Επιχειρησιακή Έρευνα 5

FIN6061 Μεθοδολογία Έρευνας 5

FIN6081 Οικονοµοτεχνικές Μελέτες 5

FIN7051 Κοινωνιολογία της Παιδείας   6

FIN7061 Δεοντολογία Επαγγέλµατος 6

FIN7071 Διδακτική των Οικονοµικών 6
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Προαιρετικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
FIN1061 Αγγλικά για Οικονοµολόγους Ι 5

FIN1071 Ιταλικά 5

FIN2071 Αγγλικά  για Οικονοµολόγους ΙΙ 5

FIN3071 Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση/Ενσωµάτωση 5

FIN4071 Εταιρική Χρηµατοδότηση 5

FIN4081 Τεχνολογία Λογισµικού και Εφαρµογές Διαδικτύου 5

FIN5091 Ασφαλιστική Αγορά 5

FIN6091 Ασφαλιστικά Προϊόντα 5
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Κυρίτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: ckiritsi@teiep.gr 

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Ζάραγκας Λεωνίδας, Καθηγητής 
E-mail: zaragas@teiep.gr 

Ναξάκης Χάρης, Καθηγητής 
E-mail: naxakis@teiep.gr 

Φουτσιτζή Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
E-mail: gfoutsi@teiep.gr 

Σωτηρόπουλος Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής. 
E-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr 

Γκόγκος Χρήστος, Καθηγητής Εφαρµογών. 
E-mail: cgogos@teiep.gr 

Κυπριωτέλης Ευστράτιος, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: kypriot@teiep.gr 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ. Ε. Υ. Π.)
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ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
To Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας εκπαιδεύει και καταρτίζει 
Βρεφονηπιοκόµους στην απόκτηση και την εφαρµο-
γή επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, για την 
προαγωγή του εύρους του δυναµικού της βρεφικής και 
νηπιακής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί προσδιοριστικό 
παράγοντα των εκπαιδευτικών στόχων και πρακτικών 
σε κέντρα προσχολικής φροντίδας, αγωγής και εκπαί-
δευσης. 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος  επιδιώκει την 
επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Την  εκπαίδευση των φοιτητών στην εξειδικευµένη 
γνώση για την  κάλυψη των κοινωνικο-συναισθηµατι-
κών και γνωστικών αναγκών, καθώς και σε διαδικασί-

ες φροντίδας  στη διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής 
ηλικίας.
• Την κατανόηση της επίδρασης των αναπτυξιακά κα-
τάλληλων πρακτικών σχετικά µε την ανάπτυξη  του βρέ-
φους και του νηπίου
• Τη γεφύρωση µεταξύ θεωρίας και πράξης µε στόχο 
την άριστη επαγγελµατική επάρκεια σε χώρους βρεφι-
κής και νηπιακής ηλικίας     

Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Σύµφωνα µε το Προεδρικό Διάταγµα  523/1991 (ΦΕΚ 
203/24-12-91, Τεύχος Α΄) οι απόφοιτοι του Τµήµατος δύ-
νανται να απασχοληθούν αυτοδύναµα ή σε συνεργασία, 
στον δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα  σε όλο το φάσµα του 
πολυδιάστατου επιστηµονικού χώρου της βρεφικής και 
νηπιακής  ηλικίας.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ECE1011 Εισαγωγή στις Επιστήµες της Αγωγής   6

ECE1051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 6

ECE1030 Μεθοδολογία ΄Ερευνας 3,5

ECE1041 Αγωγή Υγείας 5

ECE2040 Αισθητική Αγωγή- Εικαστικά I 4,5

ECE2011 Προσχολική Παιδαγωγική 5

ECE3071 Ελληνική Γλώσσα    ή 4

ECE3061 Περιβαλλοντική Αγωγή   ή 4

ECE3081 Στατιστική 4

ECE5031 Γενική Παιδιατρική 5

ECE6061 Παιδαγωγική Ψυχολογία 5,5

ECE6030 Διαπολιτισµική Αγωγή 6,5

Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ECE1020 Βρεφονηπιοκοµία Ι 5,5

ECE1060 Μουσικοπαιδαγωγική Ι 4

ECE2020 Βρεφονηπιοκοµία ΙΙ 6,5

ECE2031 Εξελικτική Ψυχολογία Ι 5

ECE2050 Μουσικοπαιδαγωγικη ΙΙ 4

ECE2061 Νεογνολογία 5

ECE3020 Βρεφονηπιοκοµία ΙΙΙ 6

ECE3050 Εικαστικά ΙΙ 3

ECE3010 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι 8

ECE5020 Κινητική Αγωγή 6,5

ECE4031 Παιδική Λογοτεχνία Ι 4

ECE5061 Κλινική Ψυχολογία  ή 4

ECE5081 Παιδαγωγικό Υλικό  ή 4

ECE5071 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  ή 4

ECE5091 Παιδαγωγική & Μ.Μ.Ε. 4

ECE6041 Συγκριτική Παιδαγωγική  ή 6

ECE6051 Προσχολική Αγωγή & Η/Υ 6
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Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
Μαθήµατα Ειδικότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ECE3031 Εξελικτική Ψυχολογία II 5

ECE2050 Μουσικοπαιδαγωγική  ΙΙΙ 4

ECD4050 Εικαστικά ΙΙΙ 5

ECE4020 Βρεφονηπιοκοµία IV 6

ECE4010 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων II 8

ECE4040 Μουσικοπαιδαγωγική  IV 4

ECE5051 Παιδική Λογοτεχνία ΙΙ 4

ECE5010 Βρεφονηπιοκοµία  V 6,5

ECE6021 Αναπτυξιακή Παιδιατρική 6

ECE6061 Συµβουλευτική Ψυχολογία  ή 6

ECE6071 Θεατρικό Παιχνίδι  ή 6

ECE6081 Οργάνωση Βρεφονηπιακών Σταθµών 6

ECE7051 Πηλοπλαστική ή 6

ECE7061 Ειδική Αγωγή  ή 6

ECE7071 Βρεφονηπιοκοµία VI  ή 6

ECE7081 Κουκλοθέατρο   6

ECE7010 Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής 7

ECE7020 Ξένη Γλώσσα (ειδικότητας) 5

ECE801 Πτυχιακή Εργασία  20

ECE802 Πρακτική Άσκηση  10

Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ECE4061 Στοιχεία Οικονοµικής ή 3

ECE4071 Δεοντολογία Επαγγέλµατος 3

ΕCE5041 Διοίκηση & Διαχείριση  

 Βρεφονηπιακών Σταθµών 4

ECE7031 Στοιχεία Νοµοθεσίας ή 6

ECE7041 Εργασιακές σχέσεις 6
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Προαιρετικά Μαθήµατα 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ                            ECTS       
ECE 0011 Παιδαγωγική του Παιχνιδιού             2

ECE0021 Ψυχοπαθολογία 2

ECE0031 Ξένη Γλώσσα Ι        2

ECE0041 Φυσικές Επιστήµες & Περιβάλλον    2

ECE0051 Κοινωνιολογία της Οικογένειας      2

ECE0061 Κοινωνική Ψυχολογία                     2

ECE0071 Πληροφορική Ι                                  2

ECE0081 Πληροφορική ΙΙ                                 2

ECE0091 Ξένη Γλώσσα ΙΙ                                  2

ECE0101 Στοιχεία Ανατοµίας & Φυσιολογίας    2

ECE0111 Σεµινάριο Τελειοφοίτων                   2

ECE0121 Παιδοψυχιατρική                                 2

ECE0131 Κοινωνική Παιδαγωγική                   2

ECE0141 Προληπτική Ιατρική                          2 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Στρατούλα Μάντζιου, Καθηγήτρια
E-mail: tmantziou@ioa.teiep.gr 

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Βρυώνης Γεώργιος, Καθηγητής
E-mail: gvrionis@ioa.teiep.gr   

Δήµας Κωνσταντίνος, Καθηγητής        
E-mail: dimas@ioa.teiep.gr

Καραβίδας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
E-mail: konkaravidas@ioa.teiep.gr  
 
Καινούριου Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρµογών
E-mail: ekain@ioa.teiep.gr
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το Τµήµα Λογοθεραπείας επιδιώκει την επίτευξη των 
παρακάτω στόχων:
• την εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρµογής των 
βιολογικών και φυσικών επιστηµών για την αξιολόγη-
ση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής, οµιλίας και 
λόγου - και την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θε-
ραπεία και επιστηµονική έρευνα των διαταραχών, που 
συνδέονται µε αυτή
• την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιµετώπισης 
σε προβλήµατα λόγου στην κλινική του Τµήµατος 
• την έρευνα επί θεµάτων που αφορούν διαταραγµένο 
και φυσιολογικό λόγο, φωνή, οµιλία µε ιδιαίτερη έµφα-
ση στην ελληνική γλώσσα.
Επαγγελµατικά Δικαιώµατα:
Σύµφωνα µε το ΠΔ. 96 του 2000 (ΦΕΚ Α.82/18-4-2002) 
που ορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιού-
χων του Τµήµατος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελ-
µάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ορίζεται ότι οι πτυχιούχοι 
φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο «Λογοθεραπευτές ή 
Θεραπευτές του Λόγου» και απασχολούνται αυτοδύνα-
µα ή σε συνεργασία στους τοµείς του γνωστικού αντικει-
µένου της Λογοθεραπείας. 
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος: 
1. Επιλέγουν και εφαρµόζουν σε άτοµα κάθε ηλικίας σύγ-
χρονες επιστηµονικές, κλινικές και τεχνολογικές µεθό-
δους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-
Φωνής, Οµιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού) και την 
πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση, και θεραπεία των 
διαταραχών που συνδέονται µε αυτήν, καθώς και των 
διαταραχών που σχετίζονται µε τις καταποτικές κινήσεις 
του στοµατοφάρυγγα. Οι µέθοδοι αυτές δύνανται να πε-

ριλαµβάνουν: α. χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και 
τεχνικών µέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιµασιών της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστηµονικών ερ-
γαλείων, µε στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, 
θεραπεία και αντιµετώπιση των διαταραχών της ανθρώ-
πινης Επικοινωνίας και των διαταραχών των καταποτικών 
κινήσεων του στοµατοφάρυγγα. β. πρόληψη και θερα-
πευτικές µεθόδους (παρεµβατικές και συµβουλευτικές), 
άµεσες ή έµµεσες, ατοµικές ή οµαδικές σε θέµατα που 
αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας 
και των καταποτικών κινήσεων του στοµατοφάρυγγα. γ. 
συµµετοχή σε διεπιστηµονικές οµάδες παρέµβασης
2. Ασκούν επιστηµονική έρευνα και µελέτη στο εν λόγω 
γνωστικό αντικείµενο. 
3. Εξασκούν κάθε άλλη επαγγελµατική και επιστηµο-
νική δραστηριότητα που εµπίπτει στο αντικείµενο του 
κλάδου της Λογοθεραπείας σύµφωνα µε την εξέλιξη της 
επιστήµης και της τεχνολογίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογοθεραπείας παρέχουν 
τις εξειδικευµένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτοµα µε 
κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επι-
κοινωνία - Φωνή, Οµιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), 
µη λεκτική επικοινωνία - και τις καταποτικές κινήσεις του 
στοµατοφάρυγγα. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογοθεραπείας έχουν δι-
καίωµα απασχόλησης: 
α. Στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (οργανι-
σµοί, σχολεία, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, κέντρα ψυχικής 
υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης 
µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκ-
παίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
β. Στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή 
άλλη µορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Απο-
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κατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωµα παροχής κατ’ οίκον 
θεραπείας σε ασθενείς. 
γ. Μπορούν ακόµη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λο-
γοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν 
υπηρεσίες αποκατάστασης µε υποχρεωτική απασχόλη-
ση των αρµόδιων επαγγελµατιών, κατά τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογοθεραπείας ασκούν το 
επάγγελµα στα πλαίσια των αναφεροµένων επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων µετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
SLT0030 Εισαγωγή στους Η/Υ & στη Στατιστική 4

SLT0010 Αγγλικά για Αρχάριους 4

SLT0021 Αγγλικά – 1 5

SLT0041 Αγγλικά – 2 5

SLT0050 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 3

SLT0061 Αγγλικά – 3 5

SLT0071 Αρχές Δικαίου 3

SLT0091 Αγγλικά – 4 3

SLT0101 Αρχές Οικονοµικής 3

SLT0161 Αγγλικά - 7 3

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
SLT1061 Παιδιατρική 3

SLT1010 Φωνητική 7

SLT1021 Γλωσσολογία 6

SLT1040 Εξελικτική Ψυχολογία (Βρεφική – 

 παιδική – εφηβική – γήρανση) 5

SLT2041 Νευροανατοµία – Νευροφυσιολογία 5

SLT2050 Στατιστική για τις Επιστήµες Συµπεριφοράς 4

SLT3021 Θέµατα Κλινικής Ψυχολογίας – 

 Συµπεριφορισµός 6

SLT3051 Κλινική Νευροψυχολογία 5

SLT0111 Μέθοδοι Έρευνας στις 

 Επιστήµες Συµπεριφοράς 3

SLT4021 Ψυχογλωσσολογία 6

SLT4052 Γνωστική Ψυχολογία 4

SLT0121 Νευρογλωσσολογία 5

SLT5031 Αγγλικά – 5 5

SLT6020 Αγγλικά – 6 6

SLT0181 Κοινωνιογλωσσολογία Διαλεκτολογία 3
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Μαθήµατα Ειδικότητας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
SLT1030 Γλωσσική Ανάπτυξη 5

SLT1051 Ανατοµία – Φυσιολογία Ακοής Οµιλίας Λόγου 4

SLT2010 Φωνητική Ανάπτυξη & Διαταραχές 8

SLT2021 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές 7

SLT2030 Ψυχοφυσιολογία Ακοής Οµιλίας Λόγου 6

SLT3010 Ακοολογία 8

SLT3030 Κλινικά Θέµατα Λογοπαθολογίας 6

SLT3040 Γλωσσικές Διαταραχές στη Σχολική Ηλικία – Μαθησιακές Δυσκολίες 5

SLT4010 Διαγνωστικά Θέµατα Λογοπαθολογίας 6

SLT4030 Αποκαταστατική Ακοολογία 5

SLT4041 Διαταραχές της Φώνησης 5

SLT0081 Κλινική Άσκηση 1 4

SLT5010 Διαταραχές της Ροής της Οµιλίας (Τραυλισµός) 7

SLT5020 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόµων µε Κρανιοπροσωπικές Ανωµαλίες 6

SLT5041 Συµπεριφορική Νευρολογία 5

SLT5052 Κλινική Άσκηση 2 4

SLT0131 Νοηµατική Γλώσσα 3

SLT5061 Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία 3

SLT6011 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόµων µε Αφασίες & Συναφείς Διαταραχές 8

SLT6031 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόµων µε Εγκεφαλική Παράλυση 6

SLT6041 Νευρολογικές Διαταραχές Επικοινωνίας 6

SLT6052 Κλινική Άσκηση 3 4

SLT0141 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόµων µε Λαρυγγεκτοµή 3

SLT0151 Μαθησιακές Διαταραχές – Δυσλεξίες 3

SLT7010 Θέµατα Ψυχοπαθολογίας: Συµβουλευτική στις Διαταραχές Επικοινωνίας 8

SLT7021 Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Οµιλίας 7

SLT7030 Εφαρµογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία 6

SLT0171 Κλινική Ηθική και Δεοντολογία 3

SLT7041 Αποκατάσταση Γνωστικών Λειτουργιών 5

SLT7052 Κλινική Άσκηση 4 4

SLT801 Πτυχιακή Εργασία 20

SLT802 Πρακτική Άσκηση 10
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Τόκη Ευγενία, Καθηγήτρια Εφαρµογών
E-mail: toki@ioa.teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Ζακοπούλου Βικτωρία, Επίκουρος Καθηγήτρια
E-mail: vzakop@ioa.teiep.gr

Ζιάβρα Ναυσικά, Επίκουρος Καθηγήτρια
E-mail: nziavra@ioa.teiep.gr

Νάσιος Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: nasios@ioa.teiep.gr

Κιάµου Ειρήνη, Καθηγήτρια Εφαρµογών
E-mail: ekiamou@ioa.teiep.gr
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ΤΜΗΜΑ NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εκπαιδευτικοί και Επαγγελµατικοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι 
του Τµήµατος έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστη-
µονικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να πραγµατοποιούν ένα ευρύ φάσµα νοσηλευτι-
κών παρεµβάσεων, είτε ως µέλη οµάδων υγείας ή αυτο-
δύναµα µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ανθρώ-
που ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα, φροντίζοντας την 
προσωπική του υγιεινή, υποβοηθώντας τις οργανικές 
του λειτουργίες, διατηρώντας τα ισοζύγια σωµατικών 
υγρών και ηλεκτρολυτών, προσφέροντάς του ασφάλεια 
και άνεση, και µια σειρά άλλες νοσηλευτικές παρεµβά-
σεις.

Επαγγελµατικά Δικαιώµατα:
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία (ΠΔ 351/89) οι 
πτυχιούχοι Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι.: 
α) Έχουν δικαίωµα απασχόλησης σε νοσηλευτικές µο-
νάδες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στην κοινοτική 
νοσηλευτική και αυτό-απασχόληση, ως πολυδύναµοι 
νοσηλευτές, καλύπτοντας όλο το φάσµα της γενικής πα-
ρεµβατικής νοσηλευτικής φροντίδας. 
β) Μπορούν επίσης να απασχοληθούν στη νοσηλευτική 
εκπαίδευση και σε ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία 
έχουν ως στόχο την προαγωγή της νοσηλευτικής επι-
στήµης και µεθοδολογίας. 
Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι. ασκούν το επάγγελµα 
τους µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
NUR1010 Ανατοµία Ι 6,5

NUR1020 Βιοχηµεία 4,5

NUR1030 Βιολογία 4,5

NUR1040 Φυσιολογία Ι 5,5

NUR2010 Ανατοµία ΙΙ 4,5

NUR2020 Φυσιολογία ΙΙ 4,5

NUR2041 Βιοστατιστική 3,5

NUR3010 Μικροβιολογία 5

NUR3031 Φαρµακολογία 5

NUR3061 Βιοφυσική 3,5

NUR3071 Γενετική του Ανθρώπου 3,5

NUR3081 Υγιεινή Περιβάλλοντος 3,5

NUR3091 Ανοσολογία 3,5

NUR3101 ΒιοϊατρικήΤεχνολογία 3,5

NUR3111 Διαιτολογία-Διατροφή 3,5

NUR4051 Αγωγή Υγείας 3,5

NUR4061 Σεξουαλικά Μεταδιδόµενα Νοήµατα 3,5

NUR4071 Οικογενειακός Προγραµµατισµός 3,5

NUR4081 Επιδηµιολογία 3,5



77

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
NUR1050 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 5.5

NUR3021 Παθοφυσιολογία 3,5

NUR3060 Πληροφορική Υγείας 5

NUR4021 Παθολογία Ι 6

NUR4041 Χειρουργική 6

NUR5021 Παθολογία ΙΙ 6,5

NUR5041 Πρώτες Βοήθειες 3

NUR6021 Παιδιατρική 3,5

NUR6031 Καρδιολογία Επείγουσα Ιατρική 2,5

NUR6051 Μαιευτική-Γυναικολογία 3,5

NUR7011 Ορολογία Ξένης Γλώσσας 4,5

NUR7061 Συγγραφή Επιστηµονικής Εργασίας 3,5

NUR7071 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας 3,5

NUR7081 Μεθοδολογία της Έρευνας 3,5

NUR7091 Τηλεπληροφορική Υγείας 3,5

 
Μαθήµατα Ειδικότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
NUR2050 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6,5

NUR3040 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 8

NUR2030 Βασική Νοσηλευτική 8

NUR4010 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 8

NUR4030 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 6,5

NUR5010 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 8,5

NUR5030 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 8,5

NUR6010 Παιδιατρική Νοσηλευτική 8

NUR6040 Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών 6,5

NUR6060 Μαιευτική-Γυναικολογική Νοσηλευτική 6

NUR7020 Γεροντολογική Νοσηλευτική 6

NUR7031 Σεµινάριο Νοσηλευτικής 5

NUR7040 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 6

NUR801 Πτυχιακή Εργασία  20

NUR802 Πρακτική Άσκηση  10
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ  ECTS

NUR2061 Νοσηλευτική Δεοντολογία 3,0

NUR7051 Οικονοµία Υγείας 5,0

NUR1061 Ψυχολογία της Υγείας 3,5

NUR1071 Βιοηθική  3,5

NUR1081 Κοινωνιολογία της Υγείας 3,5

NUR5051 Διοίκηση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 3,5

NUR5061 Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 3,5

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Θωµαΐδης Γεώργιος, Καθηγητής 
E-mail: gnthom@ioa.teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Γιωτάκη Ελένη, Καθηγήτρια 
E-mail: egiotaki@ioa.teiep.gr

Γρίβα Ευαγγελία, Καθηγήτρια 
E-mail: egriva@ioa.teiep.gr

Κανάρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail:  chrikan@ioa.teiep.gr

Παπαδηµητρίου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: papeyagh@ioa.teiep.gr

Γκούβα Μαίρη, Επίκουρος Καθηγήτρια 
E-mail: gouva@ioa.teiep.gr
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ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ 
& ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του ΤΛΠΜ είναι 
ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραµµα σπουδών. 
Προτείνει µια µουσικολογική εκπαίδευση εστιασµένη 
στην ελληνική µουσική παράδοση, όπου σηµαντικό µέ-
ρος επιφυλάσσεται στην πρακτική οργανοχρησίας. Συγ-
χρόνως επιχειρεί µια καθολική θεώρηση του µουσικού 
φαινοµένου στον χώρο και το χρόνο, ως τµήµα συνολι-
κής κοινωνικής λειτουργίας.
Η εκπαίδευση ενσωµατώνει εργαστήρια µουσικής πρα-
κτικής (καλλιέργεια τεχνογνωσίας γύρω από ένα λαϊκό 
όργανο στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Μουσικής 
Δεξιότητας, και µε επιλογή από τυπικά οµαδοποιηµέ-
νες «οικογένειες» οργάνων, επίσκεψη των στοιχειωδών 
τεχνικών τους στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Oργα-
νογνωσίας, συγκρότηση Μουσικών Συνόλων µε βάση 
µια µουσικολογική οπτική), όσο και οργανοποιίας, που 
µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή  στο πλαίσιο 
του εργαστηρίου της Μουσικής Δεξιότητας.
Σε όλα τα εξάµηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, 
περιλαµβάνεται θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές 
ασκήσεις, εκπόνηση µελετών µετά από ερευνητική ερ-
γασία, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιδρύµατα ή φορείς 
που ασχολούνται µε ζητήµατα λαϊκού πολιτισµού και 
πραγµατοποιούν επιστηµονική έρευνα, και εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις σε εργαστήρια κατασκευής και συντήρη-
σης λαϊκών οργάνων. Έµφαση δίνεται στη συµµετοχή 
των φοιτητών στα ειδικά ερευνητικά προγράµµατα µε 
θέµα την ελληνική µουσική παράδοση. Στο Z΄ εξάµηνο 
διεξάγεται σεµινάριο τελειοφοίτων µε θέµα την µεθοδο-
λογία της επιτόπιας έρευνας, αλλά και της εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας.
Στα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνονται µαθή-
µατα γενικής υποδοµής (θεωρητικά και εργαστηριακά). 
Ακολουθούν µαθήµατα ειδικής υποδοµής, τα οποία 
αποτελούν τη βάση της µουσικολογικής προσέγγισης 
της ελληνικής παράδοσης και της αντίστοιχης εν γένει 
πολιτισµικής ιστορίας, συνδυασµένα µε ειδικά µαθή-
µατα για την καλλιέργεια της µουσικής δεξιότητας των 
φοιτητών. Στα προχωρηµένα εξάµηνα διδάσκονται επι-
πλέον µαθήµατα ειδικότητας.
Στα τελευταία εξάµηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση 
του Τµήµατος µπορεί µε απόφασή της να δηµιουργεί, 
µέσα από οµάδες κατ’ επιλογήν µαθηµάτων, κατευθύν-
σεις εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις εξελίξεις στην επιστή-
µη, τέχνη, τεχνολογία, οικονοµία και κοινωνία. 
Το τελευταίο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει την πρα-
κτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελµα, και την εκ-
πόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την 
εµβάθυνση του τελειόφοιτου του Τµήµατος σε θέµα 
εφαρµοσµένης έρευνας ή σε θέµα που έχει άµεση σχέ-
ση µε την ειδικότητα των σπουδών του.

Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµή-
µατος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατο-
χυρωθεί µε το υπ’ αριθµ. 119/19-5-2003 Προεδρικό 
Διάταγµα.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος 
του Τµήµατος διαθέτει τις απαραίτητες επιστηµονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να µπο-
ρεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε όλους τους 
τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος. Ει-
δικότερα:
α) Διδάσκει το γνωστικό αντικείµενο «ελληνική λαϊκή 
και παραδοσιακή µουσική» στα Πολιτιστικά και Μου-
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σικά Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός 
πολιτισµός αποτελεί ήδη ουσιαστική συνιστώσα του 
διδακτικού προγράµµατος
β) Διδάσκει το γνωστικό αντικείµενο «ελληνική λαϊκή 
και παραδοσιακή µουσική» στα ωδεία και µουσικά εκ-
παιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τµή-
µατα εκµάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής µουσικής
γ) Διδάσκει το γνωστικό αντικείµενο «ελληνική λαϊκή 
και παραδοσιακή µουσική» σε ειδικά προγράµµατα 
µουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθµια και µέση εκ-
παίδευση (Δηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο)
δ) Διδάσκει ελληνικούς χορούς σε τµήµατα εκµάθησης 
χορών κρατικών φορέων ή πολιτιστικών συλλόγων
ε) Διδάσκει σε ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια το γνω-
στικό αντικείµενο «κατασκευή και συντήρηση λαϊκών 
οργάνων»

στ) Συµµετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράµµατα Πα-
νεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι. και άλλων ερευνητικών Κέντρων και 
οργανισµών
ζ) Εξασκεί το επάγγελµα του µουσικού (ή του συντηρητή 
- κατασκευαστή οργάνων) στον τοµέα εξειδίκευσής του
η) Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης 
και προβολής του λαϊκού πολιτισµού και της ελληνικής 
µουσικής παράδοσης γενικότερα
θ) Διατυπώνει, προγραµµατίζει και εφαρµόζει πολιτιστι-
κές πολιτικές και διοργανώνει µουσικές εκδηλώσεις µε 
θέµα την ελληνική µουσική
ι) Ασκεί εξειδικευµένη εργασία ως στέλεχος εκδοτικών 
οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιο-τηλεοπτικών 
σταθµών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών
ια) Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρµογών των Η/Υ 
και των πολυµέσων στον χώρο της µουσικής.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
MUS1000 Μουσική θεωρία & Ρυθµολογία I 10

MUS2000 Μουσική θεωρία & Ρυθµολογία IΙ 9

MUS1300 Εφαρµογές της Ακουστικής & Οργανοποιία 8

MUS1100 Ιστορία και Πολιτισµός Ι 8

MUS2100 Ιστορία και Πολιτισµός ΙΙ 7

MUS2203 Μουσική Πληροφορική 6

MUS2400 Στοιχεία Βυζαντινής µουσικής – Ψαλτική 5

MUS3300 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία 5

MUS3400 Λόγια Δυτική Μουσική 5

MUS1200 Οργανογνωσία - Μουσική Δεξιότητα Ι 4

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
MUS2312 Μουσική Δεξιότητα ΙΙ 3

MUS3110 Τροπική ανάλυση Ι 8

MUS3210 Μέθοδοι µουσικής καταγραφής 4

MUS3512 Μουσική Δεξιότητα ΙΙΙ 3

MUS3610 Οργανολογία Ι 3

MUS4010 Τροπική Ανάλυση ΙI 8

MUS4110 Λόγιοι Έλληνες Συνθέτες 4

MUS4312 Μουσική Δεξιότητα ΙV 2

MUS4410 Οργανολογία ΙI 2

MUS5710 Οργανολογία ΙIΙ 2

MUS5812 Μουσικά Σύνολα Ι 3

MUS6812 Μουσικά Σύνολα ΙΙ 3

MUS7712 Μουσικά Σύνολα ΙΙΙ 3

MUS4513 Σχέδιο Γραµµικό και Ελεύθερο 3

MUS4613 Ελληνική Δισκογραφία 3

MUS6313 Τεχνολογία Υλικών – Φυσικές 

 και Χηµικές Εφαρµογές 3

MUS6413 Τεχνικές Ηχοληψίας & Ηχογράφησης 3

MUS6513 Ηχητικός Πολιτισµός 3
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Μαθήµατα Ειδικότητας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

MUS4220 Ανθρωπολογική Προσέγγιση 

 του Λαϊκού Πολιτισµού Ι 6

MUS4820 Eθνοµουσικολογία 5

MUS5020 Ζητήµατα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής Ι 8

MUS5120 Ανθρωπολογική Προσέγγιση 

 του Λαϊκού Πολιτισµού ΙΙ 6

MUS5220 Λόγια Μουσική της Ανατολής 6

MUS5622 Μουσική Δεξιότητα V 3

MUS6020 Ζητήµατα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΙΙ 8

MUS6120 Εθνοχορολογία - Χορός Ι 7

MUS6220 Μουσική Παιδαγωγική I 6

MUS6722 Μουσική Δεξιότητα VΙ 3

MUS7020 Μουσική Παιδαγωγική II 6

MUS7420 Εθνοχορολογία - Χορός ΙΙ 7

MUS7523 Μεθοδολογία της Έρευνας 8

MUS7622 Μουσική Δεξιότητα VΙI 3

MUS4723 Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτισµός 3

MUS6623 Ο Κώδικας midi στην Μουσική Πληροφορική 3

MUS8021 Πρακτική Άσκηση 10

MUS8121 Πτυχιακή Εργασία 20
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, 
Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS
MUS3734 Οικονοµική των Επιχειρήσεων 2

MUS3834 Στοιχεία Οικονοµικής Ανάλυσης – 

 Τεχνολογία και Οικονοµία 2

MUS3934 Πολιτισµός και Οικονοµία 2

MUS5334 Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων 2

MUS5434 Δεοντολογία – Νοµοθετικά ζητήµατα 

 πνευµατικών δικαιωµάτων 2

MUS5534 Πολιτισµός και Δίκαιο 2

MUS7133 Στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης 3

MUS7233 Μουσική Παραγωγή και Διοίκηση 3

MUS7333 Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία 3
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Προαιρετικά Μαθήµατα  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

MUS0054 Βυζαντινή Παρασηµαντική Ι 2

MUS0074 Βυζαντινή Παρασηµαντική ΙΙ 2

MUS0014 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι 2

MUS0034 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ 2

MUS0114 Εθνογραφικό Φιλµ 2

MUS0134 Ζητήµατα Μουσικής Κριτικής 2

MUS0094 Η Λαϊκή Μουσική 

 στον Ελληνικό Κινηµατογράφο 2

MUS0104 Μουσικές του Κόσµου Ι 2

MUS0124 Μουσικές του Κόσµου ΙΙ 2

MUS0021 Ξένη Γλώσσα Ι 2

MUS0041 Ξένη Γλώσσα ΙI 2

MUS0081 Ξένη Γλώσσα ΙV - Ορολογία 2

MUS0061 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ 2

MUS0144 Παγκόσµια Ιστορία Χορού 2
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά 
εξάµηνο και το Περίγραµµα  των µαθηµά-
των βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύ-
µατος: www.teiep.gr                         

Συντονίστρια ECTS Τµήµατος:
Θεοδοσίου Ασπασία, Επίκουρος Καθηγή-
τρια
E-mail:theodosiou@teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Σκουλίδας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: iskoulid@teiep.gr

Ζουµπούλη Μαρία, Καθηγήτρια Εφαρµο-
γών
E-mail: zoubouli@teiep.gr

Κοκκώνης Γιώργος, Καθηγητής Εφαρµο-
γών
E-mail:  kokkonis@teiep.gr     

Παπαδάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια Εφαρµο-
γών
E-mail: eir_papadaki@yahoo.gr 

Σκούλιος Μάρκος, Καθηγητής Εφαρµογών
E-mail: skoulios@teiep.gr
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Σ.ΤΕ.Γ)
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TΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - ΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικοί  και  Επαγγελµατικοί  Στόχοι
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος 
του Τµήµατος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Ανθοκοµίας 
– Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και διαθέτει όλες τις απαραί-
τητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιό-
τητες, για να µπορέσει να δραστηριοποιηθεί επαγγελµα-
τικά σε όλους τους τοµείς τους γνωστικού αντικειµένου 
του Τµήµατος, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δηµόσιο 
Τοµέα. Ειδικότερα ο πτυχιούχος το Τµήµατος ΑΑΤ είναι 
ικανός, για να ασχοληθεί µε τα εξής αντικείµενα:
- Παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση, ποιοτική πιστο-
ποίηση και εµπορία καλλωπιστικών και ανθοκοµικών 
ειδών
- Παραγωγή πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλι-
κού καλλωπιστικών και γενικότερα ανθοκοµικών ειδών
- Μελέτη, σχεδιασµό, κατασκευή και συντήρηση ιδιωτι-
κών και δηµοσίων κήπων, έργων πρασίνου και έργων 
ανάπλασης τοπίου, είτε ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας, 
είτε ως µισθωτός εξειδικευµέ-
νος επιστήµονας σε ιδιωτικές 
εταιρείες
- Ανάπτυξη και µετάδοση 
σύγχρονων µεθόδων καλλι-
έργειας καλλωπιστικών και 
ανθοκοµικών ειδών
- Αναλύσεις εδαφών και φυ-
τικών ιστών σε θέµατα Αν-
θοκοµίας και Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου
- Παροχή συµβουλών λί-
πανσης κα φυτοπροστασίας, 

τεχνική υποστήριξη για εγκατάσταση νέων καλλιεργει-
ών ανθοκοµικών ειδών
- Συµµετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες συναφείς µε 
τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος
Επαγγελµατικό καθεστώς: Δεν υπάρχουν επί του παρό-
ντος κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
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Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

FLA1010 Ανόργανη Χηµεία 5

FLA2030 Βιοχηµεία 5

FLA1021 Μαθηµατικά 7

FLA1030 Πληροφορική 5

FLA1041 Φυσική 6

FLA2050 Γενική Οικολογία 5

FLA1050 Μορφολογία Φυτών 7

FLA2040 Φυσιολογία Φυτών 5

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

FLA3010 Συστηµατική Βοτανική 5

FLA2010 Γενική Ανθοκοµία 5

FLA4040 Γενική Φυτοπροστασία 5

FLA7010 Ειδική Φυτοπροστασία 7

FLA5020 Αρδεύσεις – Στραγγίσεις 5

FLA2020 Εδαφολογία 5

FLA3020 Θρέψη – Λίπανση Φυτών 5

FLA3050 Γεωµορφολογία – Τοπογραφία 5

FLA3040 Χρήση και Λειτουργία Θερµοκηπίων 5

FLA2060 Studio Ι: Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο 5

FLA3060 Γενετική – Βελτίωση Φυτών 5

FLA3070 Πολλαπλασιασµός Ανθοκοµικών Φυτών 5

FLA3080 Βιοµετρία 5

FLA4050 Γεωργική Φαρµακολογία 5

FLA4060 Προπλάσµατα – Χρωµατολογία 5

FLA4070 Εδαφοµηχανική – 

 Χωµατουργικές Διαµορφώσεις 5

FLA5060 Ελεύθερο Σχέδιο 5

FLA5070 Ανθοκοµικά Γεωργικά Μηχανήµατα 5
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Μαθήµατα Ειδικότητας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ                                                         ECTS

FLA5010 Δρεπτά Άνθη 5

FLA6030 Φυτά Εδαφοκάλυψης – Χλοοτάπητες 5

FLA4020 Αειθαλή Ξυλώδη Καλλωπιστικά 5

FLA5040 Φυλλοβόλα Ξυλώδη Καλλωπιστικά 5

FLA4030 Ποώδη Καλλωπιστικά 5

FLA3030 Studio II: Υλικά – Κατασκευές Χώρων Αναψυχής 5

FLA4010 Studio III: Σχεδιασµός – Κατασκευή Κήπων 5

FLA5050 Studio IV: Σχεδιασµός Τοπίου 5

FLA6010 Studio V: Εφαρµογή Η/Υ στο Σχεδιασµό Κήπων 5

FLA7022 Σεµινάριο Τελειοφοίτων 6

FLA6020 Γλαστρικά Φυτά 5

FLA6040 Ανθικές Κατασκευές 5

FLA6050 Φωτισµός Κήπων 5

FLA6060 Studio VI: Εφαρµογή Η/Υ στο Σχεδιασµό Τοπίου 5

FLA6070 Κήποι Ειδικής Μορφής 

 (Βραχόκηποι/ Οροφόκηποι) 5

FLA7030 Το Υγρό Στοιχείο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 5

FLA7040 Τεχνικές Προσοµοίωσης στο Σχεδιασµό Τοπίου 5

FLA801 Πτυχιακή Εργασία  20 

FLA802 Πρακτική Άσκηση   10
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, 
Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

FLA5031 Ιστορική Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 5

FLA6091 Κοινωνικοί Παράγοντες στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 7

FLA6081 Επαγγελµατικές Μελέτες – Τεχνική Νοµοθεσία 5

FLA7051 Γεωργική Οικονοµία 5

FLA7081 Οργάνωση & Διοίκηση Ανθοκοµικών Επιχειρήσεων 5

FLA7071 Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 7

FLA7061 Εισαγωγή στη Λογιστική 5

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα 
1. «Γεωργία και Περιβάλλον» 
Σύµπραξη µε το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε 
τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
2. «Αγροχηµεία και Βιοκαλλιέργειες»
Σύµπραξη µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και µε τα
Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο και το Πε-
ρίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος 
Πετρόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: npetro@teiep.gr  

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 
E-mail: gpapadop@teiep.gr 

Γκίζας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: gizas@teiep.gr 

Κανταρτζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: alkan@teiep.gr 

Βάρρας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: grvaras@teiep.gr 

Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: karras@teiep.gr 

Λενέτη Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια
E-mail: elleneti@teiep.gr 

Πατακιούτας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: gpatakiu@teiep.gr 

Παππά Λαµπρινή, Καθηγήτρια  Εφαρµογών 
E-mail: lpappa@teiep.gr 

Τσιρογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής  Εφαρµογών
E-mail: itsirog@teiep.gr 
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ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής καλύπτει το γνωστικό αντι-
κείµενο της Επιστήµης των Ζώων, έχοντας ως σκοπό και 
αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση της 
επιστήµης και των σύγχρονων τεχνολογικών µεθόδων 
που εφαρµόζονται στην πρωτογενή παραγωγή και στην 
βιοµηχανία τροφίµων ζωικής προέλευσης, µε τη θεω-
ρητική, εργαστηριακή και ερευνητική κατάρτιση στην 
εκτροφή, διατροφή, γενετική βελτίωση, αναπαραγωγή, 
ευζωία, υγεία των αγροτικών ζώων, ζώων συντροφιάς, 
εξωτικών ζώων, θηραµάτων σε συνθήκες εκτροφής, και 
πειραµατόζωων, όπως και της περιβαλλοντικής προστα-
σίας του αγροτικού χώρου και της ασφάλειας των τρο-
φίµων ζωικής προέλευσης. 
Επαγγελµατικά Δικαιώµατα
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. µε βάση τις 
εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, 
ασχολούνται είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε 
άλλους επιστήµονες µε την µελέτη, έρευνα και εφαρ-
µογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς 
τοµείς της Επιστήµης των ζώων. Επιµελούνται όλου του 
φάσµατος της διαχείρισης της κτηνοτροφικής παραγω-
γής και της παραγωγής τροφίµων ζωικής προέλευσης, 
της διακίνησης, εµπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων, 
ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρµάκων και συναφών ει-
δών, γενετικού υλικού, και συνεπικουρούν στην προ-
στασία του ζωικού κεφαλαίου και στην ενσωµάτωση 
περιβαλλοντικών όρων στην κτηνοτροφική παραγωγή 
(Π.Δ. 109/89 ΦΕΚ 47/10-0201989 Τ.Α., άρθρο 4). 
1. Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης είτε ως 
στελέχη µονάδων, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, βιο-
µηχανίας τροφίµων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, σε 

όλο το φάσµα του αγροτοδιατροφικού τοµέα και ειδι-
κότερα στα εξής αντικείµενα απασχόλησης: 
o Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαρα-
γωγικών ζώων, καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφό-
ρων ζώων. 
o Παραγωγή και τυποποίηση µειγµάτων ζωοτροφών, 
συµπληρωµάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των 
µειγµάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλ-
ληλότητάς τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατά-
στασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 
o Επεξεργασία σπέρµατος των ζώων και διενέργεια τε-
χνητής σπερµατέγχυσης. 
o Οργάνωση και λειτουργία σφαγείων, κρεαταγορών 
και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατά-
ψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων και ποιοτικός έλεγχος 
κατάταξης των σφάγιων. 
o Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής 
και λοιπών ζώων, καθώς και σµηνών πτηνών και µε-
λισσών. 
o Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διε-
νεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, 
Οργανισµούς ή το Δηµόσιο. 
o Μαζικούς ψεκασµούς για την καταπολέµηση ζωονό-
σων, καθώς και συστηµατικές απολυµάνσεις αποθηκευ-
τικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούµε-
νες από το Κράτος, οργανισµούς ή ιδιώτες. 
o Εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες που διενεργού-
νται σε πάσης φύσεως ζηµιές κτηνοτροφικής παραγω-
γής. 
o Ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων εµπορίας κτηνο-
τροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρµάκων, διατρο-
φικών προϊόντων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξο-
πλισµών, ορµονών, βιταµινών και λοιπών βιολογικών 
προϊόντων, καθώς και ειδικών εργαστηρίων (φυσικο-
χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων) και γραφεί-
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ων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών µε τη Ζωοκοµική 
Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή. 
o Εκπόνηση και επίβλεψη ή συµµετοχή στην εκπόνηση 
γεωργοκτηνοτροφικών µελετών για δηµιουργία ή εκ-
συγχρονισµό κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κτηνο-
τροφικών έργων, όπως σφαγείων, κρεαταγορών, απο-
θηκών κτηνοτροφικών προϊόντων. 
o Πραγµατοποίηση επιβλέψεων και επιµετρήσεων της 
κατασκευής ζωοτεχνικών έργων. 
o Κάθε άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την εξέ-

λιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτεται από 
το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους. 
2. Οι πτυχιούχοι µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φά-
σµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής 

µε τους τοµείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης, µπορούν 
να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προ-
βλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την λειτουργία 
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 
και την πιστοποίηση της καταλληλότητας των κτηνοτρο-
φικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση. 
3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(ΜΕΚ) του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων, για εξειδικευ-
µένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων. 
4. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 

της Εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. Επιπλέον, µπορούν να απασχοληθούν 
και ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε εθνικά ή ιδιωτικά 
ερευνητικά κέντρα, σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ANP1010 Στοιχεία Μαθηµατικών και Βιοµετρίας 5

ANP1020 Βιοχηµεία – Αρχές Βιοτεχνολογίας 6

ANP1030 Προγραµµατισµός Η/Υ Ι 4

ANP1040 Αγροοικολογία 5

ANP1050 Γενική Ζωοτεχνία  4

ANP2010 Εισαγωγή στη Πληροφορική και Χρήση Διαδικτύου 4

ANP2020 Γενετική 6

ANP3010 Τεχνολογία Λιβαδοπονικών Συστηµάτων & Κτηνοτροφικά Φυτά 7

ANP5010 Ηθολογία & Συµπεριφορά Ζώων 3

ANP5021 Ευζωία των Ζώων 3

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ANP1060 Ανατοµία Αγροτικών Ζώων 6

ANP2030 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 7

ANP2040 Παρασιτολογία Αγροτικών Ζώων 7

ANP3020 Βασική Διατροφή Αγροτικών Ζώων 7

ANP3030 Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων 5

ANP3040 Μικροβιολογία – Ανοσιολογία Αγροτικών Ζώων 7

ANP4020 Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων 7

ANP4030 Λοιµώδη Νοσήµατα – Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 8

ANP4040 Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισµοί 3

ANP4050 Οικολογία Πληθυσµών 3

ANP6010 Βιολογική Κτηνοτροφία 4,5

ANP4060 Παρασιτικά Νοσήµατα Αγροτικών Ζώων 3

ANP5031 Κτηνιατρική Φαρµακολογία 5

ANP4070 Υγιεινή Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης 3

ANP5040 Εκτιµητική Αγροτικών Ζώων  3

ANP7010 Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 3
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Μαθήµατα Ειδικότητας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ANP3052 Ξένη Γλώσσα – Ορολογία 4

ANP4080 Εφαρµοσµένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων 7

ANP5050 Προβατοτροφία – Αιγοτροφία 7

ANP6020 Βοοτροφία 7

ANP5060 Μελισσοκοµία – Σηροτροφία 3

ANP5070 Ιπποτροφία 3

ANP6030 Εκτροφή-Υγιεινή & Νοσηλεία Μικρών Zώων 4,5

ANP5080 Χοιροτροφία 7

ANP6040 Πτηνοτροφία 7

ANP6050 Γαλακτοκοµία-Τεχνολογία Γάλακτος 7

ANP5090 Εκτροφή Κουνελιών & Γουνοφόρων Ζώων 3

ANP4090 Θηραµατοτροφία-Εναλλακτικές εκτροφές 3

ANP6060 Εκτροφή Πειραµατόζωων 4,5

ANP5100 Ολοκληρωµένη Διαχείριση –Ολική Ποιότητα 3

ANP7020 Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων 6

ANP7030 Τεχνολογία Κρέατος 6

ANP7040 Τεχνολογία Ζωοτροφών 4

ANP7052 Σεµινάριο                                                   4

ANP5110 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία        3

ANP5121 Βιοασφάλεια Εκτροφών                                 3

ANP801 Πτυχιακή Εργασία  20

ANP802 Πρακτική Άσκηση  10
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ANP2051 Αγροτική Πολιτική – Νοµοθεσία 6

ANP4100 Πολιτική Οικονοµία – Συνεταιρισµοί 3

ANP4110 Δεοντολογία Επαγγέλµατος 3

ANP4011 Τεχνολογία Πολυµέσων & Ανάπτυξη των Εφαρµογών 3

ANP4121 Αγροκτηνοτροφικά Συστήµατα & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3

ANP5120 Γεωργική Λογιστική Τεχνοοικονοµική Ανάλυση 5

ANP6070 Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος 4,5

ANP7060 Οργάνωση – Διοίκηση Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων 4

ANP7070 Τυποποίηση & Εµπορία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 3

ANP7080 Πληροφορική & Έλεγχος Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων 3

ANP5130 Βιοπληροφορική 3

Προαιρετικά Μαθήµατα   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ANP1071 Ξένη Γλώσσα Ι ,ΙΙ, ΙΙΙ -

ANP1081 Εισαγωγή στους Η/Υ -

ANP2061 Γεωργοκτηνοτροφικές Μελέτες -

ANP5141 Διδακτική Αντικειµένου της Επιστήµης  της Ζωικής Παραγωγής  -
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Μεταπτυχιακά Προγράµµατα  
1. «Γεωργία και Περιβάλλον» 
Σύµπραξη µε το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου και µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Αν-
θοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
2. «Αγροχηµεία και Βιοκαλλιέργειες»
Σύµπραξη µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιω-
αννίνων και µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Ανθο-
κοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο και το 
Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται στην ιστοσελί-
δα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Bατζιάς Γεώργιος, Καθηγητής
E-mail: vatzias@teiep.gr  

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Νικολάου Ευάγγελος, Καθηγητής 
E-mail: nikolaou@teiep.gr 

Κανδρέλης Σωτήριος, Καθηγητής
E-mail: sotkan@teiep.gr 

Τζώρα Αθηνά, Καθηγήτρια
E-mail: tzora@teiep.gr  

Παπαβασιλείου Δηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: papavas@teiep.gr 

Σκούφος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: jskoufos@teiep.gr   

Τσίνας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: actsinas@teiep.gr 

Ηλιάδης Βασίλειος, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: iliadis@q-d.gr 
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ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 
Εκπαιδευτικοί και Επαγγελµατικοί Στόχοι
• Η εφαρµογή σύγχρονων επιστηµονικο-τεχνολογικών 
µεθόδων για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και 
σχεδιασµό: 
α. Μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εκτροφής ιχθύων και 
ιχθυογεννητικών σταθµών.
β. Ιχθυαγορών
γ. Επιχειρήσεων συσκευασίας, µεταφοράς, συντήρησης, 
µεταποίησης και τυποποίησης αλιευµάτων
δ. Ποιοτικού και υγειονοµικού ελέγχου των πάσης φύ-
σεως ιχθυηρών και αλιευτικών   προϊόντων και  υπο-
προϊόντων
• Η εφαρµογή σύγχρονων επιστηµονικο-τεχνολογικών 
µεθόδων για τη βελτίωση ειδών υδρόβιων οργανισµών, 
καθώς και την αποµόνωση και παραγωγή προϊόντων 
υδρόβιων οργανισµών µε εφαρµογή στη βιοτεχνολο-
γία.
• Η εµπορία και διακίνηση πάσης φύσεως:
α. Αλιευµάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊό-
ντων.
β. Ιχθυοτροφών και ιχθυοφαρµάκων
γ. Υλικού και εξοπλισµού ιχθυογεννητικών σταθµών και 
µονάδων εκτροφής αλιευµάτων
δ. Αλιευτικών µέσων (εργαλείων, οργάνων και σκα-
φών)
ε. Υλικού και εξοπλισµού επιχειρήσεων επεξεργασίας 
και τυποποίησης αλιευµάτων, αλιευτικών προϊόντων 
και υποπροϊόντων καθώς και υλικού και εξοπλισµού 
ιχθυολογικών και υδροβιολογικών εργαστηρίων. 
• Η λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, 
συνεταιρισµών, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων πα-
ροχής υπηρεσιών και ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών 

µε τους ιχθυογεννητικούς σταθµούς, τις ιχθυοτροφές, 
την αλιεία, την αλιευτική τεχνολογία, την επεξεργασία, 
τυποποίηση και συντήρηση αλιευτικών  προϊόντων και 
υποπροϊόντων, και την ορθολογική εκµετάλλευση των 
ιχθυοαποθεµάτων.
• Η σύνταξη και επίβλεψη εκτέλεσης οικονοµικο-τεχνι-
κών µελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
µονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυαγορών, για τον 
εξοπλισµό αλιευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης αλιευτικών 
προϊόντων και υποπροϊόντων, καθώς, επίσης, µελετών 
εκτίµησης, αξιολόγησης και διαχείρισης υδάτινων οικο-
συστηµάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.
• Ο τεχνικός σχεδιασµός εγκαταστάσεων µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεων επεξεργασίας, συ-
σκευασίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, υπο-
προϊόντων και ιχθυαγορών σε συνεργασία µε ειδικούς 
τεχνικούς επιστήµονες.
• Η στελέχωση ιδιωτικών και δηµόσιων οργανισµών, 
επιχειρήσεων και συνεταιρισµών σχετικών µε την ειδι-
κότητα και µε δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το φάσµα της 
τεχνικής και διοικητικής ιεραρχίας, σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία.
• Η απασχόληση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, σχετικών µε την ει-
δικότητα, σύµφωνα µε την νοµοθεσία.
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Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AQF1010 Χηµεία Ι 6,5

AQF1021 Στατιστική 6,5

AQF1030 Εργαστηριακές Τεχνικές 5

AQF1040 Γενική Βιολογία 6

AQF2010 Χηµεία ΙΙ 6,5

AQF2020 Εισαγωγή στη Βιοχηµεία 6,5

AQF2030 Εισαγωγή στην Πληροφορική 5
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Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                      ECTS

AQF1051 Υδροβιολογία 6

AQF2040 Ιχθυολογία  8

AQF3010 Συστηµατική και Ταυτοποίηση Ιχθύων 5,5

AQF3020 Ωκεανολογία 7

AQF3030 Θαλάσσια Βιολογία 6,5

AQF3040 Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων 5,5

AQF3051 Ποιότητα και Επεξεργασία Νερού 

 για Ιχθυοκαλλιέργειες 5,5

AQF3061 Αλιευτική Ναυτιλία 5,5

AQF4010 Οργανογένεση & Φυσιολογία 

 Υδρόβιων Οργανισµών 7

AQF4020 Αρχές Γενετικής 5,5

AQF4030 Εδαφολογία 5,5

AQF4061 Εξοπλισµός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών 5,5

AQF5010 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική 7

AQF6010 Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα 7

AQF6021 Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήµατα 7

AQF6031 Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική 

 και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισµών 7

AQF7011 Επιδηµιολογία & Πρόληψη Ασθενειών 

 Υδρόβιων Οργανισµών 5,5

AQF7020 Τεχνικό Σχέδιο  5,5
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Μαθήµατα Ειδικότητας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AQF4040 Αλιευτική Βιολογία 6

AQF4050 Αλιευτική Τεχνολογία 6

AQF4070 Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών 6

AQF5040 Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών 7

AQF5050 Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης 7

AQF6040 Επεξεργασία Αλιευµάτων  6,5

AQF6050 Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γ λυκού Νερού 6,5

AQF6060 Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών 6,5

AQF6080 Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών 6,5

AQF7041 Δυναµική Ιχθυοπληθυσµών 7

AQF7050 Φυκοκαλλιέργειες 7

AQF7060 Ποιοτικός και Υγειονοµικός Έλεγχος Ιχθυηρών 7

AQF7071 Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος 7

AQF801 Πτυχιακή Εργασία 20

AQF802 Πρακτική Άσκηση 10
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ    ΜΑΘΗΜΑ                                             ECTS

AQF2051 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος και Περιβάλλον  4

AQF2061 Ιστορία της Αλιείας 4

AQF5021 Διοίκηση Επιχειρήσεων  4,5

AQF5031 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων  4,5

AQF5061 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας  4,5

AQF5071 Δεοντολογία Επαγγέλµατος 4,5

AQF6071 Οικονοµοτεχνικός Σχεδιασµός 3,5

AQF7031 Αλιευτική Νοµοθεσία 3,5

Προαιρετικά Μαθήµατα 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

AQF0011 Ξένη γλώσσα Ι -

AQF0021 Ξένη γλώσσα ΙΙ -

AQF0031 Εκτροφές Μικρών Υδρόβιων Ζώων -
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr
                         
Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Λογοθέτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: pnl@teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό
Κάγκαλου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια 
E-mail: ikagalou@teiep.gr 

Κλαδάς Ιωάννης, Καθηγητής 
E-mail: ycladas@teiep.gr  

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 
E-mail: gdpap@teiep.gr 

Πάσχος Ιωάννης, Καθηγητής,
E-mail: ioanpas@teiep.gr 

Κανλής Γρηγόριος,  Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: kanlis@teiep.gr  

Ναθαναηλίδης Κοσµάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: natha@teiep.gr 

Δενδρινός Παναγάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: dendr@teiep.gr  

Λένας Δηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: dlenas@teiep.gr 

Θεοδώρου Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρµογών 
E-mail: jtheo@teiep.gr  

Μπέζα Παρασκευή, Καθηγήτρια Εφαρµογών 
E-mail: bmpeza@teiep.gr 
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικοί  και  Επαγγελµατικοί  Στόχοι
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος 
του Τµήµατος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Τεχνολόγος 
Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής» και διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και 
δεξιότητες, για να µπορέσει να δραστηριοποιηθεί επαγ-
γελµατικά σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικει-
µένου του Τµήµατος, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον 
δηµόσιο Τοµέα.
Ειδικότερα  ο πτυχιούχος του Τµήµατος Φυτι-
κής Παραγωγής ασκεί το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παρακάτω επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων σύµφωνα 
µε το Π.Δ. 109/1989:
1. Με βάση τις εξειδικευµένες επιστη-
µονικές και τεχνικές γνώσεις του 
ασχολείται είτε αυτοδύναµα, 
είτε σε συνεργασία µε άλλους 
επιστήµονες µε τη µελέτη, 
έρευνα και εφαρµογή της τε-
χνολογίας πάνω σε σύγχρονους 
και ειδικούς τοµείς της Γεωπονικής 
Επιστήµης και της διαδικασίας της φυτι-
κής παραγωγής, όπως είναι, η καλλιέργεια 
φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εµπορία, 
η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση, γεωργι-
κών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγω-
γής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, 
φυτώρια).
2. Έχει δικαίωµα απασχόλησης είτε ως 
στέλεχος µονάδων, είτε ως αυτοα-
πασχολούµενος σε όλο το φά-
σµα της φυτικής παρα-

γωγής και της αξιοποίησής της και ειδικότερα, στα εξής 
αντικείµενα και δραστηριότητες:
Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών 
καλλιεργειών. Παραγωγή και εµπορία φυτικού αναπα-
ραγωγικού υλικού. Δηµιουργία και συντήρηση δεν-
δροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστι-
κών φυτών, θάµνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, 
χλοοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου. 
Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόντων, που διενεργούνται 
από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισµούς 
ή στο Δηµόσιο. Συµµετοχή σε διενέργεια µαζικών ψε-
κασµών για την καταπολέµηση φυτονόσων, καθώς και 

συστηµατικών απε-
ντοµώσεων ή απο-
λυµάνσεων που 

διενεργούνται από 
το κράτος ή από οργα-

νισµούς, συνεταιρισµούς, 
κοινοπραξίες ή ιδιώτες, 

στη φυτική παρα-
γωγή ή στους χώ-
ρους αποθήκευσής 
της. Εκτιµήσεις και 

πραγµατογνωµοσύνες 
που διενεργούνται σε πάσης 

φύσεως ζηµιές της φυτικής παρα-
γωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των 
φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατρο-
φή των ανθρώπων ή των ζώων. Εµπορία αδρανών 

υλικών, λιπασµάτων, ορµονών, βιολογικών 
προϊόντων και γεωργικών φαρµάκων 

για την ανάπτυξη και προστασία 
των καλλιεργειών και την 
παραγωγή φυτικών προ-

ϊόντων. Ίδρυση και 
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λειτουργία καταστηµάτων εµπορίας των ειδών του 
προηγουµένου εδαφίου. Εκπόνηση και επίβλεψη ή 
συµµετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονοµικών µελε-
τών για τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, δηλαδή µελετών για διάφορα γε-
ωργοτεχνικά έργα. Πραγµατοποίηση επιβλέψεων και 
επιµετρήσεων της κατασκευής έργων πρασίνου. Κάθε 
άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την εξέλιξη 
της τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτεται από το 
γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους. 
3. Μπορεί να συµµετέχει στη σύνταξη αγροτικών, κτη-
µατολογικών, εδαφολογικών, αµπελουργικών και άλ-
λων χαρτών για γεωργική χρήση, µε τη συνεργασία των 
κατά περίπτωση αρµοδίων τεχνικών. 
4. Μπορεί να εξελίσσεται σε όλο το φάσµα της διοικη-

τικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς 
της φυτικής παραγωγής. Επίσης µπορεί να καλύπτει τις 
θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την 
κείµενη  νοµοθεσία για τη λειτουργία των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την 
καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζο-
νται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.
5. Εγγράφεται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(ΜΕΚ) του Υπουργείου Δηµ. Έργων, για την κατηγορία 
έργων πρασίνου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
6. Απασχολείται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
και της γεωργικής κατάρτισης, σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία. Επίσης µπορεί να απασχοληθεί ως µέλος 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς του.
Διάγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών.
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Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

CRP1010 Βοτανική - Μορφολογία - Ιστολογία 5,5

CRP1020 Γενική Γεωργία 5,5

CRP1030 Γενική Δενδροκοµία 5,5

CRP1040 Γεωργική  Χηµεία 4

CRP1050 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 5,5

CRP1060 Η/Υ I                                                 4

CRP2010 Βιοµηχανικά και  Ενεργειακά Φυτά 5,5

CRP2020 Γενική Λαχανοκοµία 5,5

CRP2030 Εδαφολογία 5,5

CRP2060 Φυσιολογία Φυτών 5,5

CRP3020 Γενετική 5,5

CRP3050 Ελιά-Αµπέλι 5,5

CRP4020 Βιολογική Γεωργία 6

CRP4030 Γεωργικά Μηχανήµατα 6

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

CRP2040 Η/Υ  II 4

CRP2050 Συστηµατική Βοτανική - Ζιζανιολογία 4

CRP3030 Γενική Φυτοπαθολογία 5,5

CRP3040 Γεωργικές & Θερµοκηπιακές Κατασκευές 4,5

CRP3060 Θρέψη φυτών – Λιπασµατολογία 5,5

CRP4010 Αρδεύσεις 6

CRP4040 Ζωικοί Εχθροί 6

CRP4050 Φυλλοδιαγνωστική 6

CRP5010 Βελτίωση Φυτών 6

CRP5040 Διαχείριση Εδαφικών Πόρων 6

CRP5050 Στραγγίσεις 6

CRP7042 Σεµινάριο 4
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Μαθήµατα Ειδικότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

CRP6010 Βιοτεχνολογία   6

CRP6020 Σιτηρά    6

CRP6030 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού 6

CRP6040 Γεωργικός Πειραµατισµός 6

CRP6050 Εδώδιµα Ψυχανθή & Κτηνοτροφικά Φυτά   6

CRP6060 Καλλιέργειες in vitro 6

CRP6070 Χλοοτάπητες - Φυτά  Εδαφοκάλυψης     6

CRP6080 Γεωργικές Βιοµηχανίες 6

CRP7011 Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 

 & Αποθηκευµένων Προϊόντων       4

CRP7020 Γεωργική Φαρµακολογία 6

CRP7050 Αρωµατικά  και  Φαρµακευτικά Φυτά     6

CRP7060 Ανθοκοµία - Κηποτεχνία           6

CRP7070 Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία 6

CRP7080 Ειδική Φυτοπροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 6

CRP6100 Γιγαρτόκαρπα -Εσπεριδοειδή         6

CRP6110 Ειδική Λαχανοκοµία 6

CRP7100 Ειδική Φυτοπροστασία  Οπωροκηπευτικών 6

CRP7110 Πυρηνόκαρπα – Ακρόδρυα         6

CRP7120 Τροπικά - Υποτροπικά Φυτά              6

CRP6120 Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων    6

CRP6130 Φυσικοί  Περιβαλλοντικοί  Κίνδυνοι          6

CRP6140 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία    6

CRP6150 Τεχνικοοικονοµικές Μελέτες                   6

CRP7130 Ρύπανση  Υδάτινων Πόρων                      6

CRP7140 Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων  6

CRP7150 Εφαρµογές Πληροφορικής στη Γεωργία      6

CRP801 Πτυχιακή Εργασία 20

CRP802 Πρακτική  Άσκηση 10
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Μαθήµατα Διοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

CRP3011 Αγροτική Κοινωνιολογία & Συνεργατισµός  3,5

CRP5020 Γεωργική Λογιστική & Εκτιµητική  6

CRP5030 Γεωργική Οικονοµία - Κοινή Αγροτική Πολιτική  6

CRP7031 Προστασία Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Νοµοθεσία 4

CRP7090 Τυποποίηση & Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων  6
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Προαιρετικά Μαθήµατα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

CRP0011 Αγροµετεωρολογία -

CRP0021 Αρχές Βιολογίας -

CRP0031 Άρδευση Έργων Πρασίνου  -

CRP0041 Γενική Ζωολογία -

CRP0051 Διαχείριση Γεωργικών Μηχανηµάτων -

CRP0061 Επιστήµη Συστηµάτων και  Προσοµοίωση -

CRP0071 Καλλιέργεια Μανιταριών     -

CRP0081 Μελισσοκοµία - Σηροτροφία     -

CRP0091 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία 

 Γεωργικών Προϊόντων -

CRP0101 Οικολογία        -

CRP0111 Οινολογία -

CRP0121 Υδροπονία – Καλλιέργειες σε  Υποστρώµατα -

CRP0131 Ψυχολογία της Εργασίας              -

CRP0141 Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής                        -

CRP0151 Αγγλικά Ι -

CRP0161 Αγγλικά ΙΙ -

CRP0171 Ξένη  Γλώσσα Ειδίκευσης  (Σεµινάριο) -

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, σε συνεργασία µε τα 
υπόλοιπα τµήµατα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
(Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Το-
πίου) συµµετέχει σε δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα:
1. Στο διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Αγροχηµεία - Βιολογικές Καλλιέργειες» σε σύ-

µπραξη µε τα Τµήµατα «Χηµείας» και «Βιολογικών 
Εφαρµογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστηµίου Ιω-
αννίνων 
2. Στο διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Γεωργία και Περιβάλλον» σε σύµπραξη µε το Πα-
νεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Περιβάλλοντος. 
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα  Σπουδών ανά εξάµηνο 
και το Περίγραµµα  των µαθηµάτων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.teiep.gr                         

Συντονιστής ECTS Τµήµατος
Θεοχάρης Μενέλαος, Επίκουρος  Καθηγητής
E-mail: theoxar@teiep.gr

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό 
Ζωάκη – Μαλισιόβα Δήµητρα, Καθηγήτρια
E-mail: desoaki@teiep.gr 

Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής
E-mail: nikmalis@teiep.gr

Μάνος Γεώργιος, Καθηγητής
E-mail: gmanos@teiep.gr 

Μελετίου Γεράσιµος, Καθηγητής
E-mail: gmelet@teiep.gr 

Καριπίδης Χαράλαµπος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: karipidi@teiep.gr

Δούµα Δήµητρα, Επίκουρος Καθηγήτρια 
E-mail: ddouma@teiep.gr 

Ξυλογιάννης Δηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: xgiannis@teiep.gr 
Στοιχεία Επικοινωνίας
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

• Γραµµατεία Τµήµατος Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εµπόριο (Ηγουµενίτσα)
Τηλ. 26650 49861 
Φαξ: 26650 49892
E-mail: afl@teiep.gr
Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100, Ηγουµενίτσα
• Γραµµατεία Τµήµατος Λογιστικής (Πρέβεζα)
Τηλ.26820 50550  
Φαξ: 26820 50620
E-mail: account@teiep.gr
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, 48100, Πρέβεζα
• Γραµµατεία Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
Τηλ. 26810 50350 
Φαξ: 26810 50340
E-mail: secinfo@teiep.gr
Διεύθυνση: Κωστακιοί, 47100, Άρτα
• Γραµµατεία Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ηγουµενίτσα)
Τηλ. 26650 49863  
Φαξ: 26650 49895
E-mail: tmtourep@teiep.gr
Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100, Ηγουµενίτσα
• Γραµµατεία Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής (Πρέβεζα)
Τηλ. 26820 50560  
Φαξ: 26820 50631  
E-mail: gramxrel@teiep.gr
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, 48100, Πρέβεζα
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

• Γραµµατεία Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας (Ιωάννινα)
Τηλ. 26510 50711 
Φαξ: 26510 50731
E-mail: brefonipio@ioa.teiep.gr
Διεύθυνση: 4ο χλµ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
• Γραµµατεία Τµήµατος Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Τηλ. 26510 50712  
Φαξ: 26510 50732
E-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr
Διεύθυνση: 4ο χλµ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
• Γραµµατεία Τµήµατος Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
Τηλ. 26510 50713  
Φαξ: 26510 50733
E-mail: nursing@ioa.teiep.gr
Διεύθυνση: 4ο χλµ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
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ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Γραµµατεία Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)
Τηλ . 26810 50300 
Φαξ: 26810 21235
E-mail: tlpm@teiep.gr
Διεύθυνση: Κωστακιοί, 47100, Άρτα
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Σ.ΤΕ.Γ.)

• Γραµµατεία Τµήµατος Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Άρτα)
Τηλ. 26810 50230  
Φαξ: 26810 50240
E-mail: sechort@teiep.gr
Διεύθυνση: Κωστακιοί, 47100, Άρτα
• Γραµµατεία Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής (Άρτα) 
Τηλ. 26810 50200  
Φαξ: 26810 50190
E-mail: gramzp@teiep.gr
Διεύθυνση: Κωστακιοί, 47100, Άρτα
• Γραµµατεία Τµήµατος Ιχθυοκοµίας και Αλιείας (Ηγουµενίτσα)
Τηλ. 26650 49852
Φαξ: 26650 49886
Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100, Ηγουµενίτσα
• Γραµµατεία Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής (Άρτα)
Τηλ.: 26810 50155  
Φαξ: 26810 50145
E-mail: secplant@teiep.gr
Διεύθυνση: Κωστακιοί, 47100, Άρτα
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4               Μέρος
Θέµατα Φοιτητικών Παροχών
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Στέγαση 
Δικαίωµα δωρεάν στέγασης έχουν οι οικονοµικά ασθε-
νέστεροι φοιτητές, καθώς και οι εισερχόµενοι φοιτητές 
ERASMUS.Οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν στέγασης, 
τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται από 
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου.
           
Φοιτητικές Εστίες
Στην πόλη της Άρτας υπάρχει φοιτητική εστία, στην οποία 
οι φοιτητές µπορούν να διαµένουν χωρίς να έχουν καµία 
οικονοµική επιβάρυνση. Στα Ιωάννινα λειτουργούν δυο 
συγκροτήµατα κατοικιών για τη στέγαση των φοιτητών: 
η Φοιτητική Εστία που βρίσκεται στο λόφο Περίβλε-
πτου (Τηλ. 26510-42051, 43804), δυναµικότητας 500 
περίπου κλινών, αρµοδιότητας του Εθνικού Ιδρύµατος 
Νεότητας, και οι κατοικίες που ανήκουν στη Φοιτητική 
Λέσχη του Πανεπιστηµίου και βρίσκονται στο χώρο της 
Πανεπιστηµιούπολης (Τηλ. 26510-95467), δυναµικότη-
τας 640 κλινών.   
Απαιτούµενα Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση (Χορηγείται από το Τµήµα Σπουδαστικής Μέ-
ριµνας)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Επικυρω-
µένο) 
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας (των γονέων, επικυ-
ρωµένο, για το τρέχον οικονοµικό έτος. Αν δεν υπάρχει, 
τότε αρκεί η Φορολογική Δήλωση του τρέχοντος οικο-
νοµικού έτους) 
• Βεβαίωση σπουδών αδελφού/αδελφής  που σπουδά-
ζει
• Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων
• Διαζευκτήριο γονέων
• Στοιχεία που αποδεικνύουν «ειδικές ανάγκες»
• Πυρόπληκτοι

 Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδοµα
Δικαιούχος του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόµατος των 
χιλίων (1.000.00) ευρώ είναι ο προπτυχιακός (και όχι µε-
ταπτυχιακός) φοιτητής, ο οποίος φοιτά για την απόκτηση 
πρώτου (και όχι δεύτερου) πτυχίου, για τόσα έτη, όσα 
είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τµήµατός 
του.
Το επίδοµα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς 
φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαµένουν σε πόλη 
άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα 
αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές 
Σχολές και πόλεις, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋπο-
θέσεις που ορίζονται από το νόµο.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού εί-
ναι οι εξής:
-ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των 
σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, 
στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυ-
ριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, µε εξαίρεση το 
Νοµό Αττικής και το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσ-
σαλονίκης, τα οποία θεωρούνται µία πόλη. Ο φοιτητής 
που διαµένει σε φοιτητικές εστίες ή σε µισθωµένα δωµά-
τια δε δικαιούται το Επίδοµα.
-να αποδεικνύεται η φοίτησή του µε πιστοποιητικό της 
Σχολής ή του Τµήµατος και να αναφέρεται αναλυτικά το 
έτος εισαγωγής, τα συνολικά έτη σπουδών, σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής, καθώς και η 
επιτυχία, τουλάχιστον στο ήµισυ, του συνολικού αριθ-
µού των µαθηµάτων του προηγούµενου έτους ή των 
αντίστοιχων εξαµήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο 
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Για το φοιτητή που 
έχει εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπου-
δών, στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης ανα-
φέρεται µόνο η εγγραφή του στη Σχολή.
-το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου 
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έτους να µην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000.00) 
ευρώ, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000.00) 
ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός 
(1). Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται το συ-
νολικό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς 
και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό-
πο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου, και 
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω 
εισοδηµατική ενίσχυση δε λαµβάνεται υπόψη για τον 
προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος, 
µε βάση το οποίο χορηγείται.
-οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή 
επικαρπωτές κατοικιών (ιδιο-χρησιµοποιουµένων ή εκ-
µισθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τµ., 
µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που βρίσκονται 

σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των τριών 
χιλιάδων (3.000) κατοίκων. 

Σίτιση 
Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αιτή-
σεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σίτιση 
στο Τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας. Η δωρεάν σίτιση 
για τους δικαιούχους παρέχεται από την 1η Σεπτεµ-
βρίου κάθε έτους µέχρι την 5η Ιουλίου του επόµενου 
έτους, και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η δωρεάν σίτιση 
διαρκεί για το προβλεπόµενο σύνολο των ετών φοί-
τησης των φοιτητών, προσαυξανόµενο κατά το ήµισυ. 
Εάν ο φοιτητής αναστείλει τις σπουδές του για οποια-
δήποτε αιτία, δεν του παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η κάρ-
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τα σίτισης διαρκεί ένα ακαδηµαϊκό έτος και η χρήση 
της γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το φοιτητή, στον 
οποίο χορηγήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας 
σίτισης γίνεται επανέκδοση, αφού ο φοιτητής καταθέ-
σει µία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Στην Άρτα οι φοιτητές σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατό-
ριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία 
Κιλκίς. Στα Ιωάννινα σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο 
µέσα στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι., ενώ οι φοιτητές στα 
παραρτήµατα  Πρέβεζας και Ηγουµενίτσας σιτίζονται σε 
εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. στις αντίστοιχες  πόλεις. 
Δικαίωµα δωρεάν σίτισης έχουν οι: 
• Ηµεδαποί φοιτητές
• Κύπριοι φοιτητές
Φοιτητές -τέκνα οµογενών

• Αλλοδαποί – αλλογενείς φοιτητές στα πλαίσια Προ-
γραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS)
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σί-
τισης: 
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Επικυρω-
µένο)
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας ( των γονέων, επι-
κυρωµένο, για το τρέχον οικονοµικό έτος. Αν δεν υπάρ-
χει, τότε αρκεί η Φορολογική Δήλωση του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους)
• Βεβαίωση σπουδών αδελφού/αδελφής που σπουδά-
ζει
• Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων
• Διαζευκτήριο γονέων
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• Στοιχεία που αποδεικνύουν «ειδικές ανάγκες»
• Πυρόπληκτοι

Φοιτητικό Εισιτήριο
Το Ειδικό Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) ισχύει για 
όλο το χρόνο (1η Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) έως και 
δώδεκα εξάµηνα (έξι χρόνια). Σε περίπτωση απώλειας 
του δελτίου χορηγείται νέο, δυο µήνες µετά τη δήλωση 
απώλειας του δελτίου, η οποία πρέπει να γίνει στη Γραµ-
µατεία του Τµήµατος. Η έκπτωση που παρέχεται στους 
φοιτητές για τις αστικές, υπεραστικές, σιδηροδροµικές, 
αεροπορικές (Ο.Α.) και θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι 
25%. Το δελτίο κατατίθεται στη Γραµµατεία της Σχολής 
πριν την ορκωµοσία του φοιτητή. Δεν δικαιούνται της 
παροχής αυτής οι φοιτητές που γράφτηκαν µε κατάταξη 
ως πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι..

Ασφάλιση/Υγειονοµική Περίθαλψη 
Όσοι φοιτητές δεν είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο κρατικό 
ασφαλιστικό φορέα έχουν δικαίωµα να ασφαλιστούν ως 
φοιτητές  του Τ.Ε.Ι. Το βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων  µετά από αίτηση. Οι κάτοχοί 
του, εξετάζονται ή νοσηλεύονται δωρεάν στα δηµόσια 
νοσοκοµεία, ενώ πληρώνουν στα φαρµακεία ολόκληρη 
την τιµή των φαρµάκων, και ύστερα από αίτησή τους 
τούς επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό από την Οικονο-
µική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι..
Η παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περί-
θαλψης διακόπτεται όταν ο δικαιούχος : 
• Στρατευτεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή 
του
• Ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα
• Πάρει πτυχίο
• Χάσει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε 
λόγο

• Αναστείλει τις σπουδές του
Παροχές: 
1. Ιατρική εξέταση 
2. Νοσοκοµειακή περίθαλψη
3. Φαρµακευτική περίθαλψη 
4. Παρακλινικές εξετάσεις
5. Επίδοµα τοκετού
6. Φυσικοθεραπείες
7. Οδοντιατρική περίθαλψη
8. Ορθοπεδικά είδη

Ιατρικές Υπηρεσίες-Τράπεζα Αίµατος
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια διενεργείται αιµοληψία 
από το Τµήµα Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ιω-
αννίνων «Χατζηκώστα», δύο φορές το χρόνο (φθινόπω-
ρο και άνοιξη) στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στην Άρτα, 
για λογαριασµό της Τράπεζας Αίµατος του Ιδρύµατος. Στη 
δραστηριότητα αυτή συµµετέχουν εθελοντικά οι φοιτητές 
των Τµηµάτων, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι διοικη-
τικοί υπάλληλοι. Σκοπός της προσπάθειας είναι η κάλυψη 
σε αίµα όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

ΟIKONOMIKH ENΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
Ανταποδοτικές Υποτροφίες 
Σε προπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να χορηγού-
νται ανταποδοτικές υποτροφίες µε την εκ µέρους τους 
υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες µε µερική απα-
σχόληση, για περιορισµένο αριθµό ωρών (κατ’ ανώτατο 
όριο 40 ώρες µηνιαίως), σε βιβλιοθήκες, σπουδαστή-
ρια, εργαστήρια, κλινικές, φοιτητικές εστίες, φοιτητικές 
λέσχες κλπ του οικείου Ιδρύµατος. 

Άλλες Υποτροφίες και Δάνεια 
Υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης στους προπτυχιακούς 
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και µεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις του νόµου και τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό του Ιδρύµατος, το σχετικό κανονισµό του Ι.Κ.Υ. ή 
άλλων φορέων. Η επιλογή των υποτρόφων, καθώς και 
όσων δικαιούνται δανείων ενίσχυσης, γίνεται µε τη φρο-
ντίδα της Γραµµατείας του Τµήµατος και µε απόφαση του 
Δ.Σ. ή του Συµβουλίου του Τµήµατος, το οποίο ελέγχει 
την τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων. 
Φοιτητές οι οποίοι αντιµετωπίζουν αποδεδειγµένα σο-
βαρά οικονοµικά προβλήµατα, έχουν το δικαίωµα να 
λαµβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά 
ιδρύµατα της χώρας, τα οποία επιδοτούνται για το σκο-
πό αυτό, εφόσον έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα 
τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προηγούµενου από το 
εξάµηνο φοίτησης εξαµήνου, και δεν έχουν υπερβεί την 
ανώτατη διάρκεια φοίτησής τους. Το ποσό του δανείου 
καταβάλλεται τµηµατικά στους δικαιούχους στο τέλος 
κάθε εξαµήνου, ανάλογα µε την πρόοδο των σπουδών 

τους. Η αποπληρωµή των δανείων γίνεται τµηµατικά µε 
ευνοϊκούς όρους µετά από πενταετή άσκηση επαγγέλ-
µατος και σε κάθε περίπτωση σε δεκαπέντε (15) έτη από 
τη λήψη του συνολικού ποσού του δανείου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ -
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος στην Τεχνού-
πολη Κωστακιών στην Άρτα στεγάζεται από το 2001 
σε νέο αυτόνοµο κτήριο 2000 τµ. Η συλλογή της απο-
τελείται από 20.000 περίπου τόµους βιβλίων, 70 τρέ-
χουσες συνδροµές περιοδικών (ελληνικών και ξενό-
γλωσσων), 82 παλαιούς τίτλους περιοδικών, 3.500 CD 
µουσικής, 2.000 slides, πολυποίκιλο οπτικοακουστικό 
υλικό, πτυχιακές εργασίες, υλικό σεµιναρίων, πληρο-
φοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), ειδικές µε-
λέτες, εφηµερίδες, χάρτες κλπ. Το υλικό της Βιβλιοθή-
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κης περιλαµβάνει κυρίως ελληνικούς και αγγλικούς 
τίτλους. Με ικανό αριθµό βιβλίων αντιπροσωπεύονται 
ωστόσο και άλλες γλώσσες, όπως η γαλλική, η γερ-
µανική και η τουρκική. Διαθέτει στους χρήστες της 120 
θέσεις ανάγνωσης, 50 θέσεις Η/Υ, ειδική αίθουσα 100 
τ.µ., όπου στεγάζεται η δισκοθήκη/βιντεοθήκη του Αρ-
χείου Ελληνικής Μουσικής, αίθουσα εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων και εκδηλώσεων, αίθουσα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, αίθουσα τηλεδιάσκεψης, γραφεία βιβλιοθη-
κονοµικής επεξεργασίας, γραφεία προσωπικού, ειδική 
ράµπα και ασανσέρ για την πρόσβαση ατόµων µε ειδι-
κές ανάγκες.

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη στα Ιωάννινα
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χώρο 150 τ.µ. και διαθέτει 
στους χρήστες της 65 θέσεις ανάγνωσης, βιβλιοστάσιο, 
και θέσεις Η/Υ. Η συλλογή αποτελείται από 6.500 πε-
ρίπου τόµους βιβλίων, 31 τρέχουσες συνδροµές περι-
οδικών (ελληνικών και ξενόγλωσσων), πολυποίκιλο 
οπτικοακουστικό υλικό, πτυχιακές εργασίες, υλικό σεµι-
ναρίων, πληροφοριακό υλικό κλπ. Το υλικό της Βιβλι-
οθήκης περιλαµβάνει κυρίως ελληνικούς τίτλους, και 
δευτερευόντως τίτλους άλλων γλωσσών, όπως αγγλι-
κής και γερµανικής.

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη στην Ηγουµενίτσα
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χώρο 200 τ.µ. και διαθέτει 
στους χρήστες της 60 θέσεις ανάγνωσης και θέσεις Η/Υ. 
Η συλλογή της αποτελείται από 7.500 περίπου τόµους 
βιβλίων, 40 τρέχουσες συνδροµές περιοδικών (ελληνι-
κών και ξενόγλωσσων), ποικίλο οπτικοακουστικό υλικό, 
πτυχιακές εργασίες, υλικό σεµιναρίων, πληροφοριακό 
υλικό, χάρτες κλπ. Το υλικό της Βιβλιοθήκης περιλαµ-
βάνει κυρίως ελληνικούς και αγγλικούς τίτλους, αλλά 
και τίτλους άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη στην Πρέβεζα
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χώρο 120 τ.µ. διαθέτοντας 
στους χρήστες της 20 θέσεις ανάγνωσης και θέσεις H/Y 
για πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιο-
θήκης και το διαδίκτυο. Η συλλογή της αποτελείται από 
10.000 τόµους βιβλίων, 25 τρέχουσες συνδροµές περι-
οδικών (ελληνικών και ξενόγλωσσων), ποικίλο οπτικο-
ακουστικό υλικό, οικονοµικές εφηµερίδες, φυλλάδια 
τραπεζών, πτυχιακές εργασίες, υλικό σεµιναρίων, πλη-
ροφοριακό υλικό κλπ. Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτε-
λείται κυρίως από ελληνικούς και αγγλικούς τίτλους.

Μηχανοργάνωση 
και Βιβλιοθηκονοµικά Πρότυπα
Το λογισµικό µηχανοργάνωσης που χρησιµοποιείται 
από τις Βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι το ολοκλη-
ρωµένο πρόγραµµα αυτοµατοποίησης Βιβλιοθηκών 
ADVANCE της GEAC (έκδοση 6.87). Η οργάνωση της 
Βιβλιοθήκης έχει γίνει µε την εφαρµογή διεθνών βιβλιο-
θηκονοµικών προτύπων, µε τη χρήση των αγγλο-αµερι-
κανικών κανόνων καταλογογράφησης (Anglo-American 
Cataloguing Rules 2nd edition), του UNIMΑRC και των 
θεµατικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέ-
σου (Library of Congress Subject Headings). Το υλικό 
της Βιβλιοθήκης είναι οργανωµένο σύµφωνα µε το 
σύστηµα ταξινόµησης Dewey Decimal Classifιcation 
(D.D.C.), το οποίο χωρίζει τη γνώση σε δέκα κύριες κα-
τηγορίες, κάθε κατηγορία σε δέκα υποκατηγορίες κ.ο.κ. 
Η ταξιθέτηση του υλικού στα ράφια γίνεται σύµφωνα µε 
το παραπάνω ταξινοµικό σύστηµα. Εξαίρεση αποτελεί η 
ταξιθέτηση των περιοδικών, η οποία γίνεται αλφαβητι-
κά, κατά θεµατική κατηγορία, στα ειδικά εκθετήρια.

Δοµή της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου λειτουργεί ως ανεξάρ-
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τητο διοικητικό Τµήµα µε τον τίτλο «Αυτοτελές Τµήµα 
Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης». Η εσωτερική οργάνωση 
του Τµήµατος της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τους εξής 
άξονες:
1. Τµήµα Ανάπτυξης Συλλογής και Οικονοµικής Διαχεί-
ρισης
2. Τµήµα Επεξεργασίας Έντυπου και Ηλεκτρονικού Υλι-
κού
3. Τµήµα Ηλεκτρονικής Τεκµηρίωσης και Οπτικοακουστι-
κών Μέσων
4. Τµήµα Δανεισµού, Δια-δανεισµού και Υπηρεσιών προς 
τους Χρήστες 
5.Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και Υποστήριξης των Πε-
ριφερειακών Βιβλιοθηκών
Προσφερόµενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση:
• Στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
(Online Public Access Catalog)
• Στον κατάλογο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιο-
θηκών (Ζέφυρος και Συλλογικός Κατάλογος)
• Στις  ηλεκτρονικές πηγές του Heal Link
• Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
• Στο International Journal of Engineering Education
• Στο Mental measurement yearbook 
• Στο Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Science
• Στις βάσεις δεδοµένων: 
• ACTA Horticulturae
• International index to music periodicals full text 
(Proquest-CSA)
• Αrts & humanities (Proquest-CSA)
• Νatural sciences  (Proquest-CSA)
• Eric (Ovid) 
• Cognet 
• Linguistics & language behaviour abstracts (Proquest-

CSA)
• Oxford Scholarship Online
• Oxford English Dictionary

Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής δηµιουργήθηκε από το 
Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής µε στόχο να 
ενισχύσει τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές του και 
κυρίως την έρευνα και τη σπoυδή της µουσικής µέσα 
από τις δισκογραφικές και οπτικοακουστικές συλλογές,. 
Στεγάζεται στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Είναι ανοιχτό στο κοινό και διαθέτει θέ-
σεις ακρόασης και υποστηρικτικό τεχνικό εξοπλισµό. Ο 
ηλεκτρονικός κατάλογος των τεκµηρίων του (ηλεκτρο-
νική βάση «Σίσσυφος») είναι προσβάσιµος µέσα από 
την ιστοσελίδα του Τµήµατος Λαϊκής & Παραδοσιακής 
Μουσικής, που φιλοξενείται στον διαδικτυακό κόµβο 
του Τ.Ε.Ι. Hπείρου (http://www.teiep.gr) ή απευθείας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος (http://tlpm.
teiep.gr/aem).
Οι συλλογές του αρχείου είναι οργανωµένες στους εξής 
καταλόγους: 
- Compact Disk (CD)
- Digital Video Disk (DVD)
- Video (κασέτες VHS κλπ.)
- Υλικό άλλων µέσων  (LP, MS, DAT κλπ.)
- Ψηφιοποιηµένο υλικό όλων των τύπων ήχου και ει-
κόνας
- Ψηφιοποιηµένο υλικό ένθετων CD
- Ψηφιοποιηµένο υλικό αποδελτίωσης µουσικών περιο-
δικών (Δίφωνο, Λαϊκό τραγούδι, Μετρονόµος κ.α.)

Πρόγραµµα «Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS»
Το Γραφείο ERASMUS δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε 
προγράµµατα, των οποίων ο γενικός στόχος είναι η συµ-
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βολή στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα 
πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας:
• παρέχει πληροφορίες στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου που ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν είτε µια 
περίοδο των σπουδών τους, είτε µια περίοδο πρακτικής 
άσκησης στο εξωτερικό και τους προετοιµάζει για τη µε-
τακινήσή τους προς το εκεί Ίδρυµα. 
• παρέχει πληροφορίες στον εισερχόµενο από πανεπι-
στήµια του εξωτερικού φοιτητή. Για το σκοπό αυτό προ-

έβη στην έκδοση ενός Οδηγού Σπουδών στα αγγλικά, 
στον οποίο ο εισερχόµενος φοιτητής µπορεί να αναζη-
τήσει πληροφορίες για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τα Τµήµατα, τις 
πόλεις της Ηπείρου, κτλ.
Ειδικότερα, µε το Πρόγραµµα «Δια Βίου Μάθηση/ 
ERASMUS» δίνεται η δυνατότητα στον προπτυχιακό 
φοιτητή να πραγµατοποιήσει µέρος των σπουδών του 
ή µια περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε φορείς των χωρών του Ε. 

Ο. Χ.  (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας) ή στην Τουρ-
κία, µε τους οποίους το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει συνάψει συµ-
φωνία. Η διάρκεια της παραµονής του είναι 3-12 µήνες 
και παρέχεται οικονοµική ενίσχυση. 

Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 
Το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ιδρύθηκε το 2001 (Νόµος 2916) και απο-
τελεί ακαδηµαϊκή µονάδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Λειτουργεί 
υπό την εποπτεία του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. και διοικεί-
ται από το Διευθυντή και τριµελές Συµβούλιο. Αποτε-
λείται από τους Τοµείς: Ξένων Γλωσσών και Φυσικής 

Αγωγής. 

Ξένες Γλώσσες
Στο Κέντρο διδάσκονται πέντε (5) ξένες γλώσσες: 
Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική και Τουρκική. 

Το κάθε Τµήµα του Τ.Ε.Ι., ανάλογα µε την ειδικότητά 
του, αποφασίζει ποιες ξένες γλώσσες θα συµπεριλάβει 
στο πρόγραµµα σπουδών του. Στα πλαίσια αυτά το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου έχει ως κύριο 
στόχο τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών για ακα-
δηµαϊκούς και ειδικούς σκοπούς, στους φοιτητές 
όλων των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο βαθµός 
των συγκεκριµένων µαθηµάτων προσµετράται στον 

τελικό βαθµό του πτυχίου των φοιτητών. 
Επίσης, µε την οργάνωση δια-τµηµατικών προαιρετικών 
µαθηµάτων ξένων γλωσσών, το Κέντρο έχει ως στόχο 
να:
- βελτιώσει τις ικανότητες των φοιτητών ξένη γλώσσα 
πριν την έναρξη των µαθηµάτων της επιστηµονικής ορο-
λογίας που σχετίζεται µε την ειδικότητά τους
-να οργανώσει µαθήµατα ξένων γλωσσών διαφόρων 
επιπέδων για τους φοιτητές που επιθυµούν να αποκτή-
σουν τα διάφορα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας, όπως 
π.χ. το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Κ. Π. Γ).



139



140

Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα
Όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Ίδρυµα, στα πλαί-
σια του Προγράµµατος «ERASMUS», έχουν την ευκαι-
ρία να διδαχθούν το µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα». Τα 
µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα 
και αντιστοιχούν στις προβλεπόµενες από τις συµφωνίες 
ακαδηµαϊκές µονάδες, αφού εξετασθούν επιτυχώς. Με 
το πέρας των µαθηµάτων, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει 
τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να:
- µάθουν την ελληνική  Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισµό
- καλύψουν τις επικοινωνιακές και ακαδηµαϊκές τους 
ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ελ-
λάδα.

Αθλητικές δραστηριότητες
Ο Τοµέας Φυσικής Αγωγής παρέχει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και στο προσωπικό 
του Ιδρύµατος να αθληθούν και να αξιοποιήσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους, συµµετέχοντας σε ποικίλες αθλη-
τικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες:
- Ποδόσφαιρο
- Καλαθοσφαίριση
- Πετοσφαίριση
- Κλασικός Αθλητισµός
- Αντισφαίριση
- Επιτραπέζια Αντισφαίριση
- Χιονοδροµίες
- Σκάκι
- Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Τα µαθήµατα γίνονται κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών 
εξαµήνων υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού προσω-
πικού του Τοµέα. Επιπλέον, ο Τοµέας Φυσικής Αγωγής, 
διοργανώνει και συµµετέχει σε διάφορους Φοιτητικούς 
Αγώνες και Πρωταθλήµατα, τα οποία διεξάγονται υπό 
την αιγίδα της Επιτροπής Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκ-
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παίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας. Το Τµήµα 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών συµµετέχει σε διάφο-
ρες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι εξοπλισµένο µε:
- Δύο κλειστές Αίθουσες Γυµναστικής, µία στην Άρτα και 
µία στα Ιωάννινα
- Ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, ανοικτό γήπεδο πετο-
σφαίρισης και δύο ανοικτά γήπεδα αντισφαίρισης στην 
Άρτα
- Ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στα Ιωάννινα

Φοιτητικοί Σύλλογοι
Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωµα εγγραφής στο Φοιτη-
τικό Σύλλογο του Τµήµατός του, ο οποίος λειτουργεί  
σύµφωνα µε το νόµο και είναι αναγνωρισµένος από το 
αρµόδιο Πρωτοδικείο. Οι εκπρόσωποί του µετέχουν στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι., σύµφωνα  µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επίσης δραστη-
ριοποιείται και Σύλλογος Κυπρίων Φοιτητών. 

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
Γείτονας Δηµήτρης, Καθηγητής Εφαρµογών Φυσι-
κής Αγωγής 
E-mail: geitonas@ioa.teiep.gr    
Γκιώκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλι-
κής Γλώσσας
E-mail: kalpet@ioa.teiep.gr 
Καρρά Αναστασία, Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγ-
γλικής Γλώσσας
E-mail: tkarra@teiep.gr   
Σιώζος Κοσµάς, Καθηγητής Εφαρµογών Αγγλικής 
Γλώσσας
E-mail: ksiozos@teiep.gr
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Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 
Τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας 
Τηλ. /Φαξ: 26810 50515 
E-mail: spoudmer@teiep.gr 

Γραφείο LLP/ERASMUS 
Τηλ.: 26810 50544, 
Φαξ: 26810 50526 
E-mail: tkarra@teiep.gr 

Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
Τηλ.: 26810 50546  
Φαξ: 26810 50526 
E-mail: grmkxgfa@teiep.gr   

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Κωστακιοί Άρτας,  Τ.Θ. 110
Τ.Κ. 47100 Άρτα
Τηλ.: 2681050451-2-3-7-9 
E-mail: ctheodor@teiep.gr 

E-mail: dvasilak@teiep.gr 
E-mail: gousia@teiep.gr 
E-mail: kokkonis@teiep.gr

Βιβλιοθήκη Ηγουµενίτσας
Ειρήνης και Φιλίας 1
Τ.Κ. 46100, Ηγουµενίτσα
Τηλ.: 2665049900
E-mail: libthesp@teiep.gr  

Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
4ο χλµ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών
Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα
Τηλ.: 2651050764, 3
E-mail: library@ioa.teiep.gr 

Βιβλιοθήκη  Πρέβεζας
Λ. Ιωαννίνων 210
Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
E-mail: etheodor@teiep.gr 
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ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Γέφυρα Αράχθου, 47100 - ΑΡΤΑ


