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ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ 

Μονιμοποίηζηρ ΜΔΛΟΤ Δ.Π. 
                                                                         

 

 

ΘΔΜΑ: Μνληκνπνίεζε κέινπο Δ.Π 
 

ΙΓΡΤΜΑ: Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
 

ΥΟΛΗ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ    
 

ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

ΣΟΜΔΑ: - 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ……. …  
 

ΒΑΘΜΙΓΑ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ : «ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΙ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Δ ΔΙΓΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ»   
 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: 29-01-2010        
 

ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ                                         
ΔΚΛΔΚΣΟΡΔ: 11              

ΠΑΡΟΝΣΔ:  08                                                                     

ΤΠΔΡ:  06             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΑΝΩΣΑΣΗ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄  ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2011 
Αριθ. Πρωη.: Φ.2/82011/Ε5 
 
 
 
 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

----- 
Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37   
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80   Μαρούζι                 
Ιζηοζελίδα: : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροθορίες: . καρηζιούνη 
Σηλέθωνο: 210 344 2815 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ :  
 Ζ σο άλσ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ππ. αξηζκ. Φ1/24492/Δ5/01-07-2009 

Αλαπνκπήο από ην Τπ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Ησαλλίλσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ, ε νπνία έιαβε ρώξα ζηηο 23-10-2008. πλεπώο, ε ππόζεζε εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 16 παξ.2 πεξ. ε΄ ηνπ Ν. 1404/1983, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

2916/2001. 

 Σα κέιε ηνπ Δ.. θ. θ. ………………………….απνπζηάδνπλ δηθαηνινγεκέλα από ηελ πξναλαθεξόκελε 

ζπλεδξίαζε      

                                         

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

                                                                                             

 

              ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΔΣΟ    
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ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΔΛΟΤ Δ.Π. 
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ : «ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΙ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Δ ΔΙΓΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ»   
 

Αίηημα ζςμπλήπωζηρ εκλεκηοπικού ζώμαηορ : 
08/26-03-2007 Πξαθηηθό ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ       

Αξηζκόο εθιεθηόξσλ ηεο ίδηαο ή αλώηεξεο βαζκίδαο πνπ ππεξεηνύλ ζην Σκήκα : 00 

ςμπλήπωζη εκλεκηοπικού ζώμαηορ :  

Φ.12/66109/Δ5/29-10-2007 Απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.  

Αξηζκόο εθιεθηόξσλ ηεο ίδηαο ή αλώηεξεο βαζκίδαο : 11 
 

Διζηγηηική επιηποπή                Ημεπομηνία οπιζμού : 16-10-2009 

ΜΔΛΗ :                                              

1. ΣΔΡΕΖ ΑΡΥΟΝΣΩ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  ηνπ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΩΝ, 

ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ         

2. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΩΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ     

3. ΒΑΪΝΑ ΜΑΡΗΑ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ηεο 

ΑΠΑΗΣΔ, ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ     

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗανέπηςξε  
 

Α. Ημεπομηνία δημοζίεςζηρ διοπιζμού : ΦΔΚ 300/ΝΠΓΓ/02-12-03                                                           

     Ημεπομηνία ανάληψηρ καθηκόνηων : 22-12-2003 

     Ημεπομηνία ςποβολήρ αίηηζηρ για μονιμοποίηζη : 14-12-2006              
    
Β. Γιδακηικό έπγο :  

1. Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ : «Κιηληθά ζέκαηα Λνγνπαζνινγίαο» θαη «Κιηληθή Άζθεζε 4»  

2. Δπίβιεςε έληεθα (11) πηπρηαθώλ εξγαζηώλ  

3. πκκεηνρή ζε ηξηκειείο επηηξνπέο γηα πηπρηαθέο εξγαζίεο 
 

Γ. Δπεςνηηικό έπγο (ζύμθωνα με ηην Διζηγηηική έκθεζη) :   

1. ην πιαίζην καζεκάησλ θαη θιηληθώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πξνώζεζε ζπλεξγαζίεο κε ην 

Σκήκα ηεο Παηδηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ θαζώο θαη κε ην Σκήκα 

Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο  

2. Πξνώζεζε ζπλεξγαζίεο απνβιέπνπζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

Λαξπγθεθηνκεζέλησλ κε εθαξκνγή ηερληθώλ νηζνθαγηθήο νκηιίαο θαζώο θαη ζηελ εμέηαζε-

δηαθνξνδηάγλσζε πεξηζηαηηθώλ κε δπζθαγία.  

3. ην Πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ αλέπηπμε επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο κε 

λνζνθνκεία πξνο όθεινο ησλ ζπνπδαζηώλ (π.ρ. Αζθιεπείν Ννζνθνκείν Βνύιαο, ΝΗΠΗΣ, 

Ννζνθνκείν Πάηδσλ Α. Κπξηαθνύ,…..) 

4. Έιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηακόξθσζε/ζπγθξόηεζε θιηληθνύ δσκαηίνπ Λνγνζεξαπείαο ζην 

Σ.Δ.Η. Ησαλλίλσλ θαζώο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θιηληθήο άζθεζεο 

5. Έιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξόζθιεζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ζηα πιαίζηα Ζκεξίδαο ηνπ 

Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο   

6. Πξνέβε εγγξάθσο ζε εηζεγήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πιηθό ζπλέληεπμεο Λνγνπαζνινγηθήο 

εμέηαζεο ησλ ζπνπδαζηώλ, γηα ηε ζύληαμε θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο άζθεζεο, αιιαγήο ηνπ 

Οδεγνύ πνπδώλ κε έκθαζε ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηαο, εμαζθάιηζε ζέζεσλ θιηληθήο άζθεζεο 

ησλ ζπνπδαζηώλ ζε πεξηζζόηεξα εηδηθά ζρνιεία, θαζώο θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ ζπλεξγαηώλ.  
 

Γ.  Γιοικηηικό έπγο : 

1. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ηνπ Ηδξύκαηνο (π.ρ.  επηηξνπή θηηξηνινγηθνύ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σκήκαηνο 
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Λνγνζεξαπείαο, επηηξνπέο νξγάλσζεο θιηληθώλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ, επηηξνπή αμηνιόγεζεο 

ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο γηα ην παξάξηεκα Ησαλλίλσλ, επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε λενεηζεξρόκελσλ 

θνηηεηώλ, ππεύζπλε γηα ηε ζύληαμε εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο θιηληθήο άζθεζεο (2005-2006), 

επηηξνπή πξνκήζεηαο servers γηα ην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο, επηηξνπέο θαζαξηόηεηαο, επηηξνπέο 

παξαιαβήο θαη εηζαγσγήο πάγηνπ θαη αλαιώζηκνπ πιηθνύ, επηηξνπέο γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, επηηξνπή θαηαζηξνθήο παιαηνύ πιηθνύ ……) 

2. πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε εκεξίδαο γηα ην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 
 

Δ. ςνεκηιμώμενα πποζόνηα ( δημοζιεύζειρ, ζςνέδπια, ξένερ γλώζζερ, βιβλία…) 

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα / ζεκηλάξηα 


