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*Ο εσωτερικός κανονισμός Τμήματος συνδέεται με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Ο παρών οδηγός περιγράφει συνοπτικά την λειτουργία του Τμήματος και έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει 

τους προπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

το προσωπικό του Τμήματος ως προς την ενημέρωσή του. Οι ενδιαφερόμενοι για την πληρέστερη ενημέρωσή 

τους μπορούν να ανατρέχουν στον κανονισμό λειτουργία του Ιδρύματος, όπως είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
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Εισαγωγή  

Με την κατάρτιση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του Τμήματος Λογοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προβλέπονται συγκεκριμένες κανονιστικές διαδικασίες που 

αποσκοπούν στην ρύθμιση ακαδημαϊκών και διοικητικών ζητημάτων για την εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος. Τα υπόλοιπα θέματα του Τμήματος Λογοθεραπείας, που δεν 

εμπεριέχονται στον παρών κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για την κατάρτιση του συγκεκριμένου εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας λήφθηκαν υπόψιν οι ακόλουθες αρχές: 

 

• Η λειτουργία του Τμήματος έχει ως κύριο σκοπό την διδασκαλία και την έρευνα 

• Η λειτουργία του Τμήματος εναρμονίζεται με τις διεθνείς αρχές που διέπουν το 

επάγγελμα της Λογοθεραπείας, καθώς και με τον κώδικα της ηθικής και δεοντολογίας 

που διέπει την σύγχρονη έρευνα των επιστημών υγείας  

• Η λειτουργία του Τμήματος βασίζεται στην ελεύθερη και δημιουργική συνεργασία 

όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας 

• Η δραστηριότητα του Τμήματος πρέπει να ασκείται σύμφωνα: α) με τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος, β) με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γ) με την κείμενη νομοθεσία του Ελληνικού κράτους  

• Η δραστηριότητα όλων των μελών και συνεργατών του Τμήματος πρέπει να κατατείνει 

στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση 

του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη επιστημονική εξέλιξη. 

• Η δραστηριότητα του Τμήματος στηρίζεται στις αρχές του ανθρωπισμού και 

αποσκοπεί στην ενημέρωση της κοινωνίας για τις δυνατότητες και τα οφέλη του 

επαγγέλματος της Λογοθεραπείας 

• Το Τμήμα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για την εφαρμογή των αρχών της 

σύγχρονης έρευνας στο πεδίο της Λογοθεραπείας στην Ελληνική πραγματικότητα, 

αλλά και για την διασύνδεση της Ελληνικής έρευνας με τα διεθνή δεδομένα 

• Η δραστηριότητα του Τμήματος υποστηρίζει τη συνεχή προαγωγή των δημοκρατικών 

θεσμών και πρακτικών διδασκαλίας σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (φοιτητές με αναπηρία, ευπαθείς ομάδες, αδύναμους οικονομικά 

φοιτητές) χωρίς αποκλεισμούς 
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Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του νόμου 4009/2011, καθώς και την 

δυνατότητα μελλοντικής επικαιροποίησης του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθορίζουν 

τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 

όπως περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.  

 

Άρθρο 1. Έμβλημα 
Το Τμήμα όρισε ως έμβλημά του το ακόλουθο: 

 

Το έμβλημα απεικονίζει τον Αθηναίο πολιτικό και ρήτορα Δημοσθένη (384-322 Π.Χ.), ο οποίος 

θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες της αρχαιότητας και όλων των εποχών. 

Για τον Δημοσθένη υπάρχει η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά πως παρουσίαζε προβλήματα 

λόγου και ομιλίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως δεν μπορούσε να εκφέρει τα σύμφωνα ρ 

και λ και πως είχε διαταραχές ροής-τραυλισμό, προβλήματα από τα οποία κατάφερε να 

απαλλαγεί με την επιμονή του μέσω τεχνικών που είχε εφεύρει ο ίδιος.  

 

Άρθρο 2. Δομή και λειτουργία του Τμήματος Λογοθεραπείας 

2.1  Δομή του Τμήματος 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας λειτουργεί από το 2000-2001. Ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α' 142/03-08-2018). Σε 

αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος 

Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/16-09-99). Το τμήμα έχει τα εξής 

θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια: 

Εργαστήριο Ακοολογίας, Νευροωτολογίας και Νευροεπιστημών (Laboratory of Audiology, 

Neurootology and Neurosciences) 
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Εργαστήριο Σύγχρονων Προσεγγίσεων στις Διαταραχές Επικοινωνίας (Laboratory of New 

Approaches in Communication Disorders) 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Προγράμματος Σπουδών, εντός του Τμήματος 

λειτουργούν ακόμα: 

Ακοολογικό Εργαστήριο 

Εργαστήριο Ανατομίας-Φυσιολογίας Ακοοφωνητικών Οργάνων 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

Λογοπαθολογικό Εργαστήριο Η/Υ 

Εργαστήριο Μαθησιακών Δυσκολιών 

Εργαστήριο Πειραματικής Νευροφυσιολογίας 

Κλινική Λογοθεραπείας  

2.2 Διδάσκοντες 

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται από 

τις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων: 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων 

• Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

• Επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

407/1980 

• Υποτρόφους ακαδημαϊκής εμπειρίας ή Πανεπιστημιακούς Υπότροφους, επιστήμονες 

αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4115/2013 

• Διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες επιλεγμένους για πραγματοποίηση διδακτικού έργου 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τις αναθέσεις των μαθημάτων σε κάθε περίπτωση 

ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Εκτάκτως μπορεί να πραγματοποιούνται διαλέξεις από 

ξένους ή Έλληνες προσκεκλημένους ομιλητές.  

2.3 Λειτουργία του Τμήματος 

Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Πρόεδρο και την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τον συγκεκριμένο Εσωτερικό 
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Κανονισμό του Τμήματος, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

1. Οι αρμοδιότητες του/της Προέδρου ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία 

2. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία 

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος 

Λογοθεραπείας υποχρεωτικά 4 φορές τουλάχιστον το ακαδημαϊκό έτος και εκτάκτως 

όποτε υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ύστερα από πρόσκληση του/της Προέδρου ή 

του αναπληρωτή Προέδρου που καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία µε 

τον/την Γραµµατέα 

4. Τον Πρόεδρο του Τμήματος και προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης, αναπληρώνει 

απουσιάζοντα ή κωλυόμενο ο αναπληρωτής του 

5. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε ακαδημαϊκού έτους 

ορίζονται η ημέρα και η ώρα της εβδομάδας, κατά την οποία εφόσον υπάρχουν 

θέματα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση. Σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση (με απόφαση του Προεδρεύοντος) να 

συνεδριάσει άλλη ημέρα και ώρα 

6. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ο Πρόεδρος του 

Τμήματος ή άλλος μέλος της Γενικής Συνέλευσης το οποίο ορίζεται από αυτόν 

7. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τις εισηγήσεις ή με το 

απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, όταν απαιτείται αποστέλλονται στα μέλη ΔΕΠ της 

Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα 

πριν από την τακτική συνεδρίαση 

8. Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της Γενικής Συνέλευσης η 

συζήτηση συγκεκριμένου θέματος μείζονος ακαδημαϊκής σημασίας, ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Λογοθεραπείας είναι υποχρεωμένος να εισάγει το θέμα προς συζήτηση 

στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος πριν από τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης ή εφόσον το θέμα είναι επείγον σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  

9. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 

τουλάχιστον τα μισά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης 

απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την 
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πρώτη σύγκληση και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα τον αριθμό των μελών που 

είναι παρόντα 

10. Οι εισηγήσεις ή οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με 

ανάταση του χεριού. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται με απόφαση του Προέδρου του 

Τμήματος ή αν το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτήν 

την περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά, ύστερα από κλήρωση του 

γράμματος έναρξης κάθε ψηφοφορίας. Κατά τη συζήτηση κάθε θέματος, ο 

Προεδρεύοντας δίνει το λόγο σε όποιο μέλος ΔΕΠ τον ζητήσει, ο δε εύλογος χρόνος 

που δίνεται σε κάθε ομιλητή καθορίζεται επίσης από τον Προεδρεύοντα  

11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά από τον νόμο. Οι αποφάσεις είναι δυνατόν να τροποποιούνται ένα χρόνο 

μετά την λήψη τους. Τροποποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί νωρίτερα μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία του 

όλου αριθμού των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Για κάθε διαδικαστικό θέμα που 

προκύπτει στο Τμήμα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

12. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Απουσία ή αποχώρηση από την Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος πριν από την λήξη της επιτρέπεται μόνο για ενυπαίτιο λόγο 

που γνωστοποιείται στον Προεδρεύοντα εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μέσο πριν 

την έναρξη  ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 

13. Αποχώρηση μέλους ΔΕΠ δεν μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια συζήτησης ή 

ψηφοφορίας θέματος της ημερήσια διάταξης, μόνο όταν ολοκληρωθεί ένα θέμα και 

πριν αρχίσει η συζήτηση για το επόμενο 

14. Καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Προϊστάμενος της 

Γραμματείας του Τμήματος Λογοθεραπείας, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις  

15. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα πρακτικά εκάστης συνεδρίασης, τα 

οποία επικυρώνονται και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Στα πρακτικά 

καταχωρίζονται συνοπτικά οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και αποδίδονται 

με ακρίβεια οι αποφάσεις. Καθ’ υπαγόρευση αναπτύξεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα 

πρακτικά, εκτός εάν υποβληθούν γραπτώς κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης    
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2.4 Γραμματεία  

Η Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 

15:00 μ.μ. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τις εγγραφές των φοιτητών και για την έκδοση 

όλων των επίσημων πιστοποιητικών και εγγράφων που αφορούν την φοίτησή τους στο Τμήμα. 

Ακόμα, διατηρεί το σχετικό αρχείο για κάθε φοιτητή, επικοινωνεί κατά περίσταση με άλλες 

διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί σε διοικητικά θέματα το σύνολο των 

φοιτητών/-τριών καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος. Η εξυπηρέτηση 

του κοινού γίνεται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. 

Η επικοινωνία με την γραμματεία του Τμήματος γίνεται είτε δια ζώσης είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Άρθρο 3. Στόχοι του τμήματος 

Αποστολή του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η παροχή 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την κατάρτιση επιστημόνων Λογοπαθολόγων – 

Λογοθεραπευτών, υπεύθυνων για την παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε όλο το ηλικιακό 

φάσμα. Το επίπεδο γνώσεων που παρέχει το Τμήμα αποσκοπεί στην μετάδοση στους 

φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων με σκοπό την εξασφάλιση της επιστημονικής 

σταδιοδρομίας τους ως απόφοιτοι. Τέλος, στόχο του Τμήματος αποτελεί η προαγωγή και 

εξέλιξη της επιστήμης της Λογοθεραπείας μέσω ερευνητικών πρωτοκόλλων και 

προγραμμάτων.  

 

Άρθρο 4. Προπτυχιακές σπουδές 

4.1 Διαδικασίες εισαγωγής 

Στο Τμήμα εισάγονται φοιτητές μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων με τους όρους και τους 

τρόπους εξέτασης που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (πανελλαδικές 

εξετάσεις, εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες όπως μαθητών που προέρχονται από την 

µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, αλλοδαπών - αλλογενών και οµογενών υποτρόφων, 

Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, 

ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, διακριθέντων αθλητών, άλλων ειδικών 

κατηγοριών). Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή/εισαγωγή στο Τμήμα Λογοθεραπείας  

αποτελεί η συνέντευξη σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν.2413/1996 

(ΦΕΚ 124 τ.Α’/17-06-1996), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. Φ152/Β3/5554/27-09-1999 
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έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. Η συνέντευξη έχει θεσμοθετηθεί ώστε να μην εισάγονται στο Τμήμα 

Λογοθεραπείας φοιτητές με διαταραχές που θα τους εμποδίσουν να συμμετέχουν πλήρως 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος και ακολούθως να ασκήσουν επαρκώς του 

επάγγελμα του Λογοθεραπευτή. Ακόμα δύναται να εισάγεται ένας συγκεκριμένος αριθμός 

φοιτητών μέσω μετεγγραφών από άλλα Τμήματα Λογοθεραπείας. Το νομικό πλαίσιο των 

μετεγγραφών ορίζεται με απόφαση/νόμο του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύεται σε 

ΦΕΚ. Τέλος, στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να εισαχθούν 

φοιτητές μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.  

4.2 Κατατακτήριες εξετάσεις 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο σε ημερομηνίες που 

ανακοινώνει το τμήμα στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον 20 ημέρες πριν. Οι αιτήσεις και τα 

δικαιολογητικά των υποψηφίων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα, υποβάλλονται 

από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα και η ύλη των 

κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και μπορεί 

να διαφέρουν κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ποσοστό των κατατάξεων στο Τμήμα Λογοθεραπείας 

των πτυχιούχων, ελληνικών ή αλλοδαπών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ), 

Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και των κατόχων πτυχίων 

ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί 

του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Υπέρβαση του ποσοστού των 

κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται  με θέματα 

ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις κατατακτήριες εξετάσεις διασφαλίζεται η διαφάνεια και το 

αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον 

τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. 

4.3 Αναγνωρίσεις μαθημάτων 

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ή με άλλες 

διαδικασίες π.χ. μετεγγραφή ή φοιτητές που ήδη έχουν πρώτο πτυχίο σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο σπουδών μπορούν να αιτηθούν με αίτηση στην γραμματεία μία μόνο φορά μετά 

την εισαγωγή τους στο Τμήμα την αναγνώριση μαθημάτων. Οι αιτήσεις κατατίθενται από 1 

έως 20η Οκτωβρίου είτε από 1η ως 20η Μαρτίου κάθε έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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α. Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο και τον κωδικό των µαθηµάτων του 

Τµήµατος προέλευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν και τα οποία θα πρέπει να 

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα µαθήµατα (τίτλοι, κωδικοί) του Τµήµατος Λογοθεραπείας 

β. Επικυρωµένο οδηγό σπουδών του Τµήµατος προέλευσης στον οποίο θα περιλαµβάνονται 

τα αναλυτικά περιγράµµατα των µαθηµάτων που αιτούνται να αναγνωρίσουν 

γ. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από το Τμήμα προέλευσης 

4.4 Φοίτηση-Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι τεταρτοετής. Με 

την εγγραφή στο Τμήμα αποκτάται η φοιτητική ιδιότητα, η οποία διατηρείται εφόσον 

ανανεώνονται οι εγγραφές κάθε εξάμηνο. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους 

πραγματοποιείται μια ειδική εκδήλωση-συνάντηση από τα μέλη του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τα οποία καλωσορίζουν και ενημερώνουν τους πρωτοετείς φοιτητές του 

Τμήματος για το πρόγραµµα σπουδών, τις βασικές του αρχές και ορισμένα κανονιστικού 

χαρακτήρα ζητήματα µε τα οποία θα βρεθούν "αντιμέτωποι" την περίοδο της παρουσίας τους 

στο Τμήμα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας διαρθρώνεται σε 8 

εξάμηνα. Τα επτά πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής του Τμήματος παρακολουθεί θεωρητικά, κλινικά 

και εργαστηριακά μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υποβάθρου και Ειδίκευσης Γενικών 

Γνώσεων, ενώ στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιεί υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Στην διάρκεια 

του 8ου εξαμήνου μπορεί να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία ή αν δεν το επιθυμεί θα επιλέξει και 

θα εξεταστεί σε δύο Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα από το σύνολο των προσφερόμενων 

Επιλογής Υποχρεωτικά μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Για την λήψη πτυχίου, ο 

φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για να 

πραγματοποιήσει την τρίμηνη Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς σε 17 μαθήματα όπως ορίζονται από τον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος Λογοθεραπείας. Στα κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα τα οποία ορίζονται στον 

Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και ο 

φοιτητής δικαιούται να απουσιάσει  το 20% των ωρών διδασκαλίας. Για να παρακολουθήσει 

ο φοιτητής τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί, υποβάλει ηλεκτρονική 

δήλωση μαθημάτων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 

εξαμήνου. Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει το δικαίωμα για 

συμμετοχή στην παρακολούθηση και εξέταση του δηλωμένου μαθήματος, καθώς και στην 



 13 

εφάπαξ παραλαβή του συγγράμματός του (η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται από τον/την 

φοιτητή/τρια στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»). Κατά την διάρκεια της περιόδου 

δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να τροποποιήσει την δήλωση μαθημάτων όσες 

φορές επιθυμεί. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, η δήλωση μαθημάτων δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας από το Β΄ Εξάμηνο των σπουδών 

τους μπορούν να δηλώνουν το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου τους, καθώς και 

οποιοδήποτε μάθημα προηγούμενου εξαμήνου επιθυμούν.  

4.5 Απονομή Πτυχίου 

Για την απονομή πτυχίου Λογοθεραπείας, ο υποψήφιος πτυχιούχος θα πρέπει να έχει 

συγκεντρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί 

επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και 

να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την τρίμηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Εάν ένας 

υποψήφιος πτυχιούχος έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα από όσα 

αντιστοιχούν στον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων για την λήψη του 

πτυχίου, μπορεί να µην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου, τους βαθμούς 

ενός αριθμού κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων µε την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των 

πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα απομένοντα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος µε 

τον απαιτούμενο για την λήψη του πτυχίου. Το σύνολο μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει ο 

υποψήφιος πτυχιούχος κατά την διάρκεια φοίτησης στο τμήμα Λογοθεραπείας αποτυπώνεται 

στο παράρτημα Διπλώματος. Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement - DS) είναι ένα 

επεξηγηματικό κείμενο που παρέχει κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν τη φύση, το 

επίπεδο, το υπόβαθρο, το πλαίσιο εκπαίδευσης και το περιεχόμενο σπουδών του φοιτητή 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το πτυχίο και δεν εγγυάται αναγνώριση τίτλου 

σπουδών. Η έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος (άπαξ) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 

αποτελεί υποχρέωση του Τµήµατος Λογοθεραπείας.  Η κλίµακα βαθµολογίας για την λήψη 

πτυχίου είναι δεκαβάθμια και ο χαρακτηρισμός της επίδοσης στα πτυχία έχει ως εξής:  

• 8,5 (οκτώ και µισό) έως 10 (δέκα): Άριστα  

• 6,5 (έξι και µισό) έως 8,49 (οκτώ και σαράντα εννέα): Λίαν καλώς  

• 5 (πέντε) έως 6,49 (έξι και σαράντα εννέα): Καλώς  

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ορκίζονται ενώπιον των 

πανεπιστημιακών αρχών σε προκαθορισμένες ημερομηνίες υποδηλώνοντας την προσήλωσή 

τους στην επιστήμη και τις αρχές που διδάχθηκαν στο Τμήμα.  
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4.6 Συστατικές επιστολές 

Οι φοιτητές του Τμήματος δύνανται να αιτούνται συστατικές επιστολές από τα μόνιμα μέλη 

ΔΕΠ της επιλογής τους. Η ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα ανήκει στην διακριτική ευχέρεια 

κάθε διδάσκοντα, όπως και το κείμενο της συστατικής επιστολής. Βασική προϋπόθεση για την 

χορήγηση συστατικής επιστολής είναι ο φοιτητής να παρέχει στο μόνιμο μέλος ΔΕΠ τα 

στοιχεία που ο διδάσκοντας θα του ζητήσει (π.χ. κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, 

πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, κ.α.).  

 

Άρθρο 5. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο-Αργίες 

Κάθε ακαδημαϊκός έτος έχει 12μηνη διάρκεια ξεκινάει την 1ή Σεπτεμβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους και λήγει τυπικώς την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού 

έτους.  Το ακαδημαϊκό έτος, διαρθρώνεται σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα (Χειμερινό-Εαρινό), 

καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Ακόμα, το 

ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει  τρεις εξεταστικές περιόδους, μία στο τέλος κάθε εξαμήνου 

και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Κάθε εξεταστική περίοδος 

διαρκεί 4 εβδομάδες. Η έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και ο καθορισμός 

του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και 

εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για καλύτερη 

διαχείριση του ακαδημαϊκού χρόνου με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε Τμήματος.  Το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιλαμβάνει ακόμα τις επίσημες αργίες και αναρτάται αμελλητί 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως αργίες ορίζονται οι καθιερωμένες 

επίσημες αργίες του κράτους, η 21ή Φεβρουαρίου (τοπική αργία) και οι 17η Νοεμβρίου και η 

30ή Ιανουαρίου (ακαδημαϊκές αργίες). Εάν για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών 

διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιο μάθημα, είναι μικρότερος των 2/3 του 

προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του εξαμήνου, το 

αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.  

 

Άρθρο 6. Οδηγός σπουδών 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι τεταρτοετές. Οι απόφοιτοι του 

Τμήματος λαμβάνουν πτυχίο Λογοθεραπευτή και παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές 

υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία 

- Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία και τις καταποτικές 
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κινήσεις του στοματοφάρυγγα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας 

περιλαμβάνει συνολικά 55 μαθήματα, 19  Γενικού Υποβάθρου, 28 Ειδικού Υποβάθρου, 8 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων και 1 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Το ποσοστό των υποχρεωτικών 

μαθημάτων είναι 60%, ήτοι 33 από τα 55 συνολικά μαθήματα. Το ποσοστό των επιλογής 

υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 40%, ήτοι 22 από τα 55 συνολικά μαθήματα. Οι φοιτητές του 

Τμήματος μπορούν να επιλέξουν ελεύθερης επιλογής μαθήματα από άλλα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ως προς 

την συνάφειά τους με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Στο σύνολο των μαθημάτων 

του Προγράμματος Σπουδών εμπεριέχονται η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση του Τμήματος 

[3 ημερολογιακών μηνών (600 ωρών)], η οποία πραγματοποιείται στο 8ό εξάμηνο σπουδών 

και η προαιρετική Πτυχιακή Εργασία. Σε κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών 

αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων ECTS  που εκφράζει τον φόρτο 

εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Κάθε 

πιστωτική μονάδα (ECTS) αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες φόρτου εργασίας για τον φοιτητή με 

βάση την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών λαμβάνουν 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ τα υπόλοιπα θεωρητικά μαθήματα 

λαμβάνουν 4 ή 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση πιστώνεται με 

22 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και οι κλινικές ασκήσεις (Κλινική Άσκηση στην Λογοπαθολογία-

1, Κλινική Άσκηση στην Λογοπαθολογία-2, Κλινική Άσκηση στην Λογοπαθολογία-3) που 

θεωρούνται εργαστηριακά μαθήματα λαμβάνουν 9 ECTS η πρώτη και 12 ECTS έκαστην από 

τις υπόλοιπες. Στα εργαστηριακά μαθήματα, η παρουσία του φοιτητή είναι υποχρεωτική και 

δικαιούται να απουσιάσει μόνο το 20% των ωρών του μαθήματος. Στο παρόν Πρόγραμμα 

Σπουδών εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων για τις Κλινικές 

Ασκήσεις και την Πρακτική Άσκηση. Οι αλυσίδες προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι οι εξής: 

Για την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 1 
• slt-16 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Υ) 

• slt-32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (Υ) 

• slt-43 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (Υ) 

Για την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 2 
• slt-33 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Υ) 

• slt-44 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Υ) 

• slt-51 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – 1 (Υ) 

Για την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 3 
• slt-61 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – 2 



 16 

Για να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τα ακόλουθα 17 μαθήματα όπως ορίζονται από το κανονισμό της Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Λογοθεραπείας. 

• slt-21 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

• slt-32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

• slt-33 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

• slt-35 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

• slt-36 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

• slt-42 ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• slt-43 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

• slt-44 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

• slt-45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

• slt-46 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ 

• slt-51 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-1 

• slt-52 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ 

• slt-61 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-2 

• slt-62 ΑΦΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ &ΝΕΥ-

ΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• slt-63 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

• slt-71 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-3 

• slt-72 ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

Ο φοιτητής μπορεί αν επιθυμεί να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία στο 8ό εξάμηνο σπουδών. 

Στην Πτυχιακή Εργασία δίδονται 8 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στη περίπτωση που δεν 

επιθυμεί ο φοιτητής να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς 2 Επιλογής μαθήματα από το σύνολο των προσφερόμενων Επιλογής Υποχρεωτικών 

μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας ή από Επιλογής 

Προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για την λήψη 

Πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Το παρών Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι εναρμονισμένο σύμφωνα 

με τις επιταγές της διακήρυξης της Bologna για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους 

Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους, που διέπουν την εκπαίδευση του Λογοθεραπευτή, 

Λογοπαθολόγου, Λογοπεδικού. 
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Άρθρο 7. Πρόγραμμα εξετάσεων-Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων 

Το ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους, μία στο τέλος κάθε εξαμήνου, 

και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του 

εξαμήνου που διδάχτηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας προσδιορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων 

σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου και οι αίθουσες εξέτασης 

ανακοινώνονται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου μέσω 

της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο τρόπος εξέτασης ορίζεται από τον 

διδάσκοντα κάθε μαθήματος και ανακοινώνεται στους φοιτητές τις δύο πρώτες εβδομάδες 

του εξαμήνου. Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης, οι επιτηρητές προσέρχονται στην αίθουσα 

εξέτασης πριν την έναρξη της. Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται στην εξέταση την 

καθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η εξέταση, όταν προσέλθει ο εν δυνάμει 

εξεταζόμενος είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε διδάσκοντα αν θα τον δεχτεί στην 

εξέταση, όπως και να έχει όμως δεν μπορεί να εξεταστεί εισερχόμενος φοιτητής αν έχουν 

μοιραστεί τα θέματα εξέτασης.  Κατά την προσέλευση σε κάθε εξέταση, οι φοιτητές οφείλουν 

να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Οι φοιτητές δεν εξετάζονται σε μαθήματα 

που δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά κατά την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων. Κατά την 

διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία είναι 

απενεργοποιημένα και εκτός πεδίου του φοιτητή. Σε περίπτωση που ο επιτηρητής 

διαπιστώσει πως κάποιος φοιτητής επικοινωνεί με συμφοιτητή του μπορεί να του αλλάξει 

θέση. Αν ο εξεταζόμενος συνεχίσει να διαταράσσει την διαδικασία της εξέτασης, ο επιτηρητής 

του αφαιρεί το γραπτό και του ζητάει να αποχωρήσει από την αίθουσα εξέτασης. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί αντιγραφή, ο επιτηρητής μονογράφει το γραπτό του φοιτητή και 

αναφέρει το γεγονός στον διδάσκοντα του μαθήματος. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν 

εξεταζόμενο η αποχώρηση από την αίθουσα της εξέτασης πριν από την παρέλευση ημιώρου 

από την έναρξη της εξέτασης. Τα θέματα της εξέτασης παραδίδονται στους επιτηρητές μαζί 

με τα γραπτά και δεν επιτρέπεται οι εξεταζόμενοι να τα παίρνουν μαζί τους. Κατά την 

παράδοση κάθε γραπτού, ο επιτηρητής σημειώνει το τέλος του και υπογράφει παρουσία του 

εξεταζόμενου. Όταν ο αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών υπερβαίνει τους τριάντα στην 

αίθουσα εξέτασης επιτηρούν περισσότεροι από ένας επιτηρητές. Στο πρόγραμμα εξετάσεων 

αναφέρονται και οι επιτηρητές κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση που ο διδάσκοντας 



 18 

διαπιστώσει κατά την διόρθωση των γραπτών εκτεταμένες περιπτώσεις αντιγραφής, έχει 

δικαίωμα να ακυρώσει την εξέταση του μαθήματος και να ζητήσει επαναληπτική εξέταση, ενώ 

το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα αποφασίσει για τις 

περαιτέρω κυρώσεις στους αντιγραφείς. Κυρώσεις δύναται να έχουν και οι επιτηρητές του 

μαθήματος.  

 

Άρθρο 8. Πρόγραμμα Πρακτικής 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας περιλαμβάνει υποχρεωτική Πρακτική 

Άσκηση, η οποία πραγματοποιείται στο 8ό εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική ‘Ασκηση 

πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα, μετά από σχετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Τμήματος. Στην Ελλάδα, η 

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών δε θεωρείται «εργασία», αλλά «εκπαίδευση» και η σχετική 

νομοθεσία έχει διατυπωθεί σε μια σειρά από εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Για να 

πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 

δεκαεφτά (17) προαπαιτούμενα μαθήματα που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό 

Πρακτικής Άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες (25 ημέρες ανά 

μήνα), όπου ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 600 ώρες Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με 

τους όρους που έχουν τεθεί τόσο από Ελληνικούς όσο και από Διεθνείς Συλλόγους 

Λογοθεραπευτών για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να βρίσκεται στο πλαίσιο άσκησής του 

καθημερινά, πέντε (5) ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) εβδομαδιαίως, κατά το ωράριο 

λειτουργίας του φορέα. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται με τον ποιοτικό 

χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς». Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης 

είναι προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου και αποδίδει αυτοτελώς 22 πιστωτικές 

μονάδες. Ωστόσο, η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης δεν συνεκτιμάται στο συνολικό 

βαθμό πτυχίου. 

 

Άρθρο 9. Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας 

να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό. 

Η κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus+ μπορεί να επεκτείνεται από 2 έως 12 

μήνες. Πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο επιδοτούμενος χρόνος για σπουδές  να 
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κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, ενώ οι τοποθετήσεις για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό 

πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών όπως ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος Λογοθεραπείας. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών δύναται να γίνει συνδυαστικά 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1+2 μήνες). Η φιλοσοφία είναι να πραγματοποιεί ο φοιτητής 

την Πρακτική του Άσκηση σε δομές του εξωτερικού και σε δομές εντός της χώρας, ώστε να 

επιτυγχάνεται η μεταφορά καλών πρακτικών και ο εμπλουτισμός των εμπειριών του στο 

αντικείμενο της εργασίας του. Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 

φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στον οδηγό κινητικότητας του Τμήματος Λογοθεραπείας. Για την πραγματοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης μέσω Erasmus+, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της 

γλώσσας στην οποία θα γίνει η Πρακτική Άσκηση στον φορέα υποδοχής (επιπέδου Β2 

τουλάχιστον). Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση φοιτητές εντός του 

πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους, με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί, αξιολογηθεί 

και εγκριθεί η αίτησή τους όσο ήταν ακόμα φοιτητές. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων και 

η μέγιστη διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των αιτούντων φοιτητών και τους διαθέσιμους 

πόρους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/epileximesxores),  
καθώς και στον οδηγό κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος.  
 

Άρθρο 10. Κανονισμός πτυχιακής εργασίας 

Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας δύναται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία. Η 

Πτυχιακή εργασία πιστώνεται με 8 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πραγματοποιείται κατά την 

διάρκεια του 8ού εξαμήνου σπουδών. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό την εποπτεία του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος. Αυτό́ σημαίνει ότι ο φοιτητής συνεργάζεται καθ' 

όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Πτυχιακής με τον επόπτη  Καθηγητή και η διαδικασία αυτή́ 

αποτελεί́ κοινή́ υποχρέωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές 

μπορεί να επιλέξουν να εκπονήσουν τα ακόλουθα είδη Πτυχιακής Εργασίας: 

• Μικρής έκτασης επιστημονική έρευνα 

• Μελέτη περίπτωσης 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ως Συντονιστή ένα 

μέλος ΔΕΠ για την επίβλεψη των διαδικασιών ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης των 

Πτυχιακών Εργασιών. Ο Συντονιστής είναι υπεύθυνος να επιλύει τα όποια προβλήματα 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας. Τα προβλήματα αυτά 

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/epileximesxores
https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/epileximesxores
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κοινοποιούνται στην Γραμματεία με σχετική αίτηση του φοιτητή ή του Επιβλέποντα ή/και των 

δύο. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται κατόπιν κοινής συνάντησης του Συντονιστή, με τα 

δύο μέρη που συνεργάζονται για την πραγμάτωση της Πτυχιακής Εργασίας. Σε περίπτωση που 

δεν μπορεί να υπάρξει αποδεκτή λύση του όποιου προβλήματος, τότε το θέμα επιλύεται από 

την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Επιπλέον, ο Συντονιστής, σε συνεργασία με την 

Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει τις ημερομηνίες 

παρουσιάσεων των Πτυχιακών Εργασιών. Οι ανακοινώσεις αυτές αναρτώνται αποκλειστικά 

και με ευθύνη της Γραμματείας σε έντυπη μορφή στους Πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος 

Λογοθεραπείας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογοθεραπείας. Μετά το 

πέρας των δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών, η Γραμματεία ενημερώνει την Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας για το σύνολο των φοιτητών που επέλεξαν να 

εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία και αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος τις θεματικές κάθε 

μέλους ΔΕΠ. Οι φοιτητές αναζητούν και δηλώνουν επόπτη, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά́ τους. 

Για κάθε Επιβλέποντα, κριτήριο για την ανάληψη πτυχιακής αποτελεί η επίδοση του 

φοιτητή/τριας σε μάθημα βαρύτητας που καθορίζει ο Επιβλέπων/ουσα. Η κατανομή του 

αριθμού φοιτητών γίνεται ισόποσα στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και κατά περίπτωση σε 

άλλα μέλη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Μετά τον ορισμό του θέματος Πτυχιακής, ο Επιβλέποντας οφείλει να 

καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος το θέμα της Πτυχιακής με την χρήση του εντύπου 

Α3 (https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/). Για την μορφή και την έκταση της 

Πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες συγγραφής που 

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://slt.uoi.gr). Κατά την διάρκεια 

εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας, οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας για τις έρευνες. Αλλαγή θέματος Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να γίνει εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας επιτρέπεται για πολύ σοβαρούς 

λόγους. Ο φοιτητής που επιθυμεί να διακόψει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, 

καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας Υπεύθυνη Δήλωση της απόφασής 

του με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Επιβλέποντα της Πτυχιακής Εργασίας. Διακοπή της 

Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να προκαλέσει και ο Επιβλέπων, εφόσον τεκμηριωμένα 

διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του φοιτητή. O φοιτητής που διακόπτει την Πτυχιακή του 

Εργασία υποχρεούται να την αντικαταστήσει με δύο μαθήματα επιλογής που προσφέρουν 8 

https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
https://slt.uoi.gr/
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πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πτυχιακή Εργασία η οποία κατατίθεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη 

του επόπτη Καθηγητή, δε γίνεται δεκτή́ και συνεπώς δεν αξιολογείται. 

 

Άρθρο 11. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΄Β και ΄Γ κύκλου 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει Πρόγραμμα 

Διδακτορικών Σπουδών. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος οδηγεί στην 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει «Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος 

Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Το Τμήμα 

δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 

εξαμήνου. Για το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος 

μηνός Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 

το τέλος μηνός Φεβρουαρίου. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή 

και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εισηγηθεί, καθορίζονται 

στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο 

κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών σπουδών του Τμήματος 

αναφέρεται αναλυτικά στο ΦΕΚ 4724 τεύχος Β/ 19-12-2019. Μελλοντικό στόχο του Τμήματος 

αποτελεί η δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.  

 

Άρθρο 12. Επιτροπές του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργούν οι ακόλουθες 

τριμελείς επιτροπές: 

• Επιτροπή ΟΜΕΑ  

• Επιτροπή Κλινικής Άσκησης  

• Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων 

• Επιτροπή  Ιστοσελίδας  

• Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

• Επιτροπή Σπουδών 

• Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι υπεύθυνη για τον ορισμό ή 

κατάργηση όποιας τριμελούς επιτροπής κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις ερευνητικές, 

ακαδημαϊκές και διοικητικές ανάγκες του Τμήματος. Ακόμα, σύμφωνα με απόφαση της 
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Γενικής Συνέλευσης, το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει υιοθετήσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού 

Συμβούλου Σπουδών. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν οριστεί από το Τμήμα ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

Σπουδών, όπου σε καθορισμένες ώρες και ημέρες συμβουλεύουν τους φοιτητές για τα 

ζητήματα που τους απασχολούν. 

 

Άρθρο 13. Κανονισμός λειτουργίας ιστοσελίδας και μέσων δικτύωσης του Τμήματος 

Λογοθεραπείας  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διατηρεί ιστοσελίδα όπου 

παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και η λειτουργία του Τμήματος. Επιπλέον, το Τμήμα έχει 

ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των φοιτητών και εν 

γένη των ενδιαφερομένων για την λειτουργία του Τμήματος σε πραγματικό χρόνο. Για τον 

σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει ειδική τριμελή επιτροπή, την 

Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας που είναι υπεύθυνη για την επιλογή, την διαχείριση και 

την επικαιροποίηση των πληροφοριών που αναρτώνται. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

Διαχείρισης της Ιστοσελίδας επικοινωνεί με τον φοιτητικό σύλλογο και τις άλλες φοιτητικές 

οργανώσεις  για θέματα που αφορούν την προβολή φοιτητικών δράσεων, οι οποίες δύνανται 

να προβάλλονται στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Τμήματος. Για τον 

σκοπό αυτό, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οργανώσεις οφείλουν να καταθέτουν σχετική αίτηση 

στην επιτροπή, η οποία και αποφασίζει τελικά για την προβολή ή όχι των φοιτητικών 

εκδηλώσεων.  

 

Άρθρο 14. Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας επικροτεί και υποστηρίζει με κάθε μέσο την προσπάθεια του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών. Στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν οι ακόλουθες υποστηρικτικές δομές: 

• Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας: Είναι υπεύθυνη για παροχές που δικαιούνται οι 

οικονομικά αδύναμοι φοιτητές όπως η δωρεάν σίτιση και στέγαση, η παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης και η επιδότηση ενοικίου, αλλά και για υποτροφίες ή 

δωρεές που δικαιούνται οι διακριθέντες αριστούχοι φοιτητές. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στον σύνδεσμο 

(https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/)  

https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
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• Το Συμβουλευτικό Κέντρο: Πρόκειται για μια δομή συμβουλευτικής, η οποία 

προσφέρει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους, καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο 

(http://skepi.uoi.gr)  

• Το Γραφείο Διασύνδεσης: Σκοπός της συγκεκριμένης συμβουλευτικής δομής είναι η 

ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στην εξής 

ιστοσελίδα http://gd.uoi.gr του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

 

 

Άρθρο 15. Κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης  

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί ως αυτοτελή διοικητική μονάδα η Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ-Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ΒΚΠ-Π.Ι. περιλαμβάνει την 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα Παραρτήματά της (Βιβλιοθήκες του 

πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα. Το Τμήμα Λογοθεραπείας 

εξυπηρετείται από το Παράρτημα στα Ιωάννινα, το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη 

Β΄ και στεγάζεται σε χώρο 160 τ.μ. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας, καθώς και όλα 

τα εγγεγραμμένα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν την δυνατότητα δανεισμού υλικού 

με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, η οποία έχει χρήση Κάρτας Βιβλιοθήκης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό της ΒΚΠ-Π.Ι. και για τους όρους δανεισμού 

μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://lib.uoi.gr/i-

vivliothiki/kanonismos/ ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2651050763, 2651050764.  

 

Άρθρο 16. Όροι και η διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα στα Ιωάννινα. Το Τμήμα 

σε  συμφωνία με την φιλοσοφία του Ιδρύματος αποσκοπεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν τις 

συνθήκες διαμονής και διαβίωσης των φοιτητών του Τμήματος.  Για τον σκοπό αυτό στις 

ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος αναρτώνται αμελλητί πληροφορίες που 

αφορούν υποτροφίες και βραβεία, τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης κ.α. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται: 

http://www.facebook.com/uoigd
https://lib.uoi.gr/i-vivliothiki/kanonismos/
https://lib.uoi.gr/i-vivliothiki/kanonismos/
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• Σίτιση και στέγαση με βάση καθορισμένα κριτήρια 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση καθορισμένα κριτήρια 

• Έκπτωση στα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση την φοιτητική ταυτότητα 

(ΠΑΣΟ) 

• Έκπτωση στα εισιτήρια σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

• Έκπτωση στα εισιτήρια σε πολιτισμικές εκδηλώσεις (Θέατρο-Κινηματογράφο) 

• Δωρεάν διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα 

 

Άρθρο 17. Στέγαση 

Τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων όσο και ο αριθμός τους ορίζονται ανάλογα με τη κείμενη 

νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στέγαση 

παρέχεται στους δικαιούχους εφόσον προκύψει γόνιμος διαγωνισμός. Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση δωρεάν στέγασης καθώς και τα κριτήρια επιλογής είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.uoi.gr/aitisi-stegasis-

protoeton-metaptychiakon-foititon-kai-y-d-ioannina-arta-gia-to-akad-etos-2021-22/). Οι 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

https://stegasi.merimna.uoi.gr. Επίσης, ένας αριθμός φοιτητών δικαιούνται επιδότηση 

ενοικίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

 

Άρθρο 18. Σίτιση 

Στους φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχεται δωρεάν σίτιση στην πανεπιστημιακή 

λέσχη σύμφωνα με τα κριτήρια και την διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία 

και τις αποφάσεις της Συγκλήτου. Αναλυτικότερα δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν:  

• Ημεδαποί φοιτητές (εκτός όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στην πόλη των Ιωαννίνων) 

• Κύπριοι φοιτητές 

• Φοιτητές που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

• Φοιτητές που προέρχονται από διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας του 

Τμήματος με αντίστοιχα Ιδρύματα άλλων χωρών 

• Αλλοδαποί-αλλογενείς φοιτητές με υποτροφίες κινητικότητας στα πλαίσια 

Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

https://www.uoi.gr/aitisi-stegasis-protoeton-metaptychiakon-foititon-kai-y-d-ioannina-arta-gia-to-akad-etos-2021-22/
https://www.uoi.gr/aitisi-stegasis-protoeton-metaptychiakon-foititon-kai-y-d-ioannina-arta-gia-to-akad-etos-2021-22/
https://stegasi.merimna.uoi.gr/
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Άρθρο 19. Υγειονομική περίθαλψη 

Στους φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να 

παρέχεται υγειονομική περίθαλψη με βάση την κείμενη νομοθεσία. Κάθε προπτυχιακός 

φοιτητής με την έγγραφή του στο Τμήμα μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση φοιτητικού 

βιβλιαρίου περίθαλψης, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλο δημόσιο φορέα. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονική διάρκεια ίση προς τον 

προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση πτυχίου προσαυξημένο κατά το μισό.  

Επιπλέον, υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται: α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, β) οι αλλοδαποί 

φοιτητές που επισκέπτονται το Τμήμα Λογοθεραπείας στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και γ) οι αλλοδαποί φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα.  

 

Άρθρο 20. Διδακτικά συγγράμματα 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας δικαιούνται να δηλώσουν και να 

λάβουν ακαδημαϊκό σύγγραμμα για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών που 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν για την λήψη Πτυχίου. Η παροχή διδακτικών 

συγγραμμάτων γίνεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης 

συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων (https://eudoxus.gr). Η επιλογή των διδακτικών 

συγγραμμάτων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας, η οποία 

κάθε ακαδημαϊκό έτος συντάσσει κατάλογο συγγραμμάτων και βοηθημάτων που προωθεί 

στον Εύδοξο. Οι φοιτητές δεν δεσμεύονται ως προς το σύγγραμμα που θα χρησιμοποιήσουν 

για την προετοιμασία των εξετάσεων, ούτε από τον βιβλιογραφικό κατάλογο που συνιστά ο 

διδάσκοντας.  

 

Άρθρο 21. Φοιτητές ΑΜΕΑ 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους φοιτητές με αναπηρία , οι οποίοι προηγούνται σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα 

που απορρέει από την φοιτητική τους ιδιότητα. Για τον σκοπό αυτό έχει οριστεί μέλος ΔΕΠ ως 

σύμβουλος-καθηγητής για τους φοιτητές με αναπηρία του Τμήματος. Επιπλέον, στην 

γραμματεία του Τμήματος έχει οριστεί υπεύθυνος διοικητικός υπάλληλος για την 

ενημέρωση/υποστήριξη τω φοιτητών ΑΜΕΑ σε ζητήματα του Τμήματος όπως οι διαδικασίες 

https://eudoxus.gr/
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και ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και εξέτασης, η ενημέρωσή τους για 

προγράμματα κα. Οι φοιτητές ΑΜΕΑ, καθώς και οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες του Τμήματος Λογοθεραπείας μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετη 

υποστήριξη στην Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης για Φοιτητές με 

Αναπηρία και Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(https://socialsupport.unit.uoi.gr/).  

 

Άρθρο 22. Θέματα φύλαξης του Τμήματος και της περιουσίας του 

Όλοι οι φοιτητές, τα μόνιμα μέλη και το έκτακτο προσωπικό του Τμήματος έχουν δικαίωμα 

στη χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του Τμήματος στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 

των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων τους, 

οι χρήστες των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Τμήματος είναι 

υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν στην πρότερη άρτια κατάσταση όπως τους διατέθηκαν. Σε 

περίπτωση ζημιών, οι χρήστες οφείλουν να αποκαταστήσουν κάθε βλάβη. Η περιουσία του 

Τμήματος (υλικοτεχνική δομή, εργαλεία, υλικά) είναι καταγεγραμμένη σε αρχείο που κρατά η 

Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας. Ακόμα, η Γραμματεία του Τμήματος τηρεί αρχείο 

με τον εξοπλισμό που είναι χρεωμένος σε κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ. Σε ορκωμοσία 

νέου Προέδρου η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής της περιουσίας του Τμήματος γίνεται 

με ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (που περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των 

ειδών του Τμήματος και υπογράφεται σε τέσσερα αντίτυπα). Ο νέος Πρόεδρος παραλαμβάνει 

και ο απερχόμενος Πρόεδρος παραδίδει τον εξοπλισμό του Τμήματος (εκτός εκείνου που έχει 

χρεωθεί σε μέλη ΔΕΠ). Ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου κρατά ο νέος πρόεδρος, ένα ο 

απερχόμενος, ένα αντίγραφο παραμένει στη Γραμματεία του Τμήματος και ένα κατατίθεται 

με διαβιβαστικό του νέου προέδρου στον αρμόδιο υπάλληλο στην Διεύθυνση Οικονομικών. 

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή αποχώρησης μέλους ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ από το Τμήμα, ο 

εξοπλισμός που ήταν χρεωμένος στο μέλος του Τμήματος επιστρέφεται στο Τμήμα με ευθύνη 

της Γραμματείας του Τμήματος. Η καθαριότητα και ο σεβασμός της αισθητικής αρτιότητας 

του πανεπιστημιακού χώρου και των εγκαταστάσεών του είναι υποχρέωση όλων των μελών 

και των φοιτητών του Τμήματος. Καταστροφές και βανδαλισμοί του χώρου και της 

υλικοτεχνικής δομής του Τμήματος τιμωρούνται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Τμήματος Λογοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την κείμενη 

νομοθεσία.  

https://socialsupport.unit.uoi.gr/
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Άρθρο 23. Λογοκλοπή 

Οι εργασίες των φοιτητών του Τμήματος πρέπει να αποτελούν προϊόν δικής τους μελέτης και 

σύνθεσης ιδεών. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι να μην υποπέσουν στο παράπτωμα της 

λογοκλοπής. Η λογοκλοπή́ είναι η οικειοποίηση των ιδεών, των λέξεων και των απόψεων 

τρίτων χωρίς αυτή να συνοδεύεται από́ ξεκάθαρη αναφορά στην αρχική πηγή (συγγραφέα) 

αυτής της πληροφορίας. Περισσότερες πληροφορίες για το τι συνιστά λογοκλοπή και πως 

μπορεί να την αποφύγουν οι φοιτητές προσφέρονται στον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών 

του Τμήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης λογοκλοπής, ο διδάσκοντας έχει δικαίωμα να φέρει 

το θέμα στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα αποφανθεί για τις κυρώσεις που 

θα επιβληθούν στον φοιτητή. Τα πνευματικά δικαιώματα των Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών και 

Διδακτορικών Εργασιών κατέχουν κατά αναλογία σε σχέση με την συμμετοχή τους ο φοιτητής, 

ο Επιβλέποντας και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής. Κάθε εργασία που κατατίθεται, 

προπτυχιακή, μεταπτυχιακή ή διδακτορική, συνοδεύεται με την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση, 

η οποία επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο πριν από τη σελίδα περιεχομένων της εργασίας:  

«….Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, ότι η παρούσα εργασία είναι εξ’ ολοκλήρου αποτέλεσμα δικής μου 

ερευνητικής εργασίας, δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής ούτε προέρχεται από ανάθεση σε 

τρίτους. Όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (κάθε είδους, μορφής και προέλευσης) για 

την συγγραφή της περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία….» 

 

Άρθρο 24. Αξιολόγηση μαθήματος/Διδάσκοντα 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου διενεργείται από τους φοιτητές μέσω σχετικών 

ερωτηματολογίων, που συντάσσονται από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους 

φοιτητές στο διάστημα μεταξύ της 8ης και της 13ης εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι ανώνυμη. Στόχος της συγκεκριμένης διεργασίας 

είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου του Τμήματος 

Λογοθεραπείας και η τεκμηρίωση του επιπέδου ποιότητας ως κριτηρίου πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο των 

ερωτηματολογίων διαμορφώνεται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
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της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά και την επεξεργασία τους από την 

ΜΟΔΙΠ του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

 

Άρθρο 25. Κανονισμός παραπόνων 

Οι φοιτητές και όσοι έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα 

Λογοθεραπείας δύνανται να καταθέσουν εγγράφως τα παράπονα τους για τις παρεχόμενες 

εκπαιδευτικές, διοικητικές και λοιπής φύσης υπηρεσίες. Η συμπλήρωση του εντύπου 

παραπόνων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος ή μέσω φυσικής 

παρουσίας στην Γραμματεία του Τμήματος. Για την επίλυση των απλών ζητημάτων υπεύθυνο 

είναι ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ για τα πιο σύνθετα ζητήματα η Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος Λογοθεραπείας. Η ακριβής διαδικασία κατάθεσης παραπόνων περιγράφεται στον 

κανονισμό παραπόνων του τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες δηλώνουν πως 

συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων για τον σκοπό της 

διαμαρτυρίας τους.  

 

Άρθρο 26. Θέματα εθιμοτυπικού χαρακτήρα (ορκωμοσία-αναγορεύσεις) 

Οι ορκωμοσίες των αποφοίτων του Τμήματος πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2 φορές το 

έτος σε ειδική τελετή για τον σκοπό αυτό. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν 

καταθέτουν στην γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία) 

• Υπεύθυνη δήλωση (Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο πτυχιούχο) 

• Πρακτικό Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον την έχει επιλέξει 

• Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της σχολής ότι δεν οφείλει υλικό 

• Παράδοση του φοιτητικού πάσο 

• Παράδοση βιβλιαρίου ασθενείας (αν έχει λάβει) 

• Βεβαίωση παράδοσης δωματίου φοιτητικής εστίας (εάν έχει δωμάτιο) 

Για τις αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων και Ομότιμων Καθηγητών, το Τμήμα 

Λογοθεραπείας ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή από 

την Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
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Άρθρο 27. Διεθνείς συνεργασίες 

Οι Διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος Λογοθεραπείας και την Σύγκλητο του Ιδρύματος και ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 

Άρθρο 28. Τήρηση κανονισμού 

Για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τμήματος είναι υπεύθυνο όλο το 

μόνιμο και το έκτακτο συνεργαζόμενο προσωπικό του Τμήματος. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος  

εισηγείται τις νόμιμες κυρώσεις για την μη τήρηση του εν λόγω κανονισμού.  

 

Άρθρο 29. Τροποποίηση κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας μπορεί να συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί ή να 

αναθεωρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας, όποτε 

κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος.  


