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Αρ. πρωτ.62 (Ως Ορθή 20.2.2019) 

 
                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 
 
Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7η απόφαση της 45ης/ 03.07.2018 συνεδρίασης της ΓΣΣ και την 2η 
απόφαση της 51ης/6.12.2018 συνεδρίαση της ΓΣΣ  

 
Αρμοδιότητες: 

 

 Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, για τα μαθήματα που 
διδάσκουν ανά εξάμηνο, τις μεταβατικές διατάξεις που έχουν ληφθεί από τα 
συλλογικά όργανα σχετικά με τροποποιήσεις προγραμμάτων 
σπουδών/κατευθύνσεις κ.α ώστε εν συνεχεία να συμβουλεύουν τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες του Τμήματος σε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στις σπουδές τους. 

 Αναρτώνται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, ηλεκτρονική δ/νση, 
τηλέφωνο) των Συμβούλων Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και 
ενημερώνουν  τις ώρες/ημέρες και χώρο,  που θα δέχονται τους φοιτητές /τριες  

 Οι σύμβουλοι σπουδών μετά από συνεργασία, αναλαμβάνουν από έναν 
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων για τους οποίους θα είναι υπεύθυνοι για παροχή 
συμβουλών. 

 Συνεδριάζουν τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται 
αναγκαίο. 

 Παραπέμπουν για έγκριση στη ΓΣΣ οποιοδήποτε θέμα κρίνουν ότι πρέπει να 
συζητηθεί στη Συνέλευση  

 Υποβάλλουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στον Πρόεδρο και 
Κοσμήτορα, ο οποίος το παραπέμπει στη ΓΣΣ, προκειμένου να ενημερωθούν τα 
μέλη για τον αριθμό των φοιτητών που ζήτησαν συμβουλές για τις σπουδές τους, 
αλλά και για να γνωστοποιούνται τα αιτήματα/ ερωτήματα των φοιτητών. 

 
Οι Σύμβουλοι Σπουδών, ως κάτωθι: 
 

1. Μπλέσιος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτωρ 
2. Βελιώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
3. Λεοντάρης Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
4. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
5. Γεωργοπούλου Βαρβάρα, Επίκουρος Καθηγήτρια 
6. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια  
7. Πυροβολάκης Ευτύχιος, Επίκουρος Καθηγητής 

 
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω Σύμβουλοι Σπουδών συγκροτούν και την Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών (πλην του εκπροσώπου Φοιτητών). 
 
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους 
Συμβούλους, ή με επιτόπιες συναντήσεις στα γραφεία των μελών ΔΕΠ, τις κάτωθι ημέρες 
και ώρες:  
 



Στοιχεία επικοινωνίας με  Συμβούλους Σπουδών: 
 
 

 Αθανάσιος Μπλέσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
e-mail: blesiosthanos@yahoo.gr 
Ώρες και ημέρες επικοινωνίας: Δευτέρα 13.00-15.00, στα Γραφεία του Τμήματος στην οδό 
Άργους 17. 
 

 Βελιώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Email: mvel2009@hotmail.com & mvel@uop.gr 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα, 12.00-13.00 & Τρίτη 11.00-12.00, στο 
Γραφείο Ισογείου Κεντρικών Διδακτηρίων,  μετά από συνεννόηση μέσω email 
 

 Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Email: aspirop@uop.gr & angelikispiropoulou@hotmail.com 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Tετάρτη 6.00-8.00, Γραφείο Πινακοθήκης μετά από 
συνεννόηση μέσω email. 
 

 Λεοντάρης Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Email: yleontaris@gmail.com 
Τηλ: 27520-96121 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 18.00- 20.00 στην αίθουσα βιωματικών μαθημάτων 
της οδού Παλαιολόγου, μετά από συνεννόηση μέσω e-mail 
 

 Γεωργοπούλου Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Email: vargeorg@theatre.uoa.gr 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη  11.00-12.00, στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, μετά από 
συνεννόηση μέσω email. 
 

 Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια  
Email: eleni.papalexiou@gmail.com 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη, 11.00-12.00, στη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος, μετά από συνεννόηση μέσω email. 
 

 Ευτύχης Πυροβολάκης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας ΤΘΣ 
Email: epirovolakis@uop.gr 
Τηλ.: 27520-70221 
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα, 4-6 μμ, στα γραφεία στην οδό Άργους 17 
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