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Σύμβουλοι Καθηγητές/τριες 2021-22
Κατόπιν της υπ αριθ. 1γ απόφασης της 52ης/09.03.2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης του
ΤΘΣ για το ακαδ. έτος 2021-22 οι Σύμβουλοι Φοιτητών είναι οι κάτωθι σύμφωνα με το
αρχικό του επωνύμου των φοιτητών/τριών:

Από Α μέχρι και Bγ, Αναπλ. Καθηγήτρια κα Βελιώτη Μαρία
 Από Βε μέχρι και Γ , Αναπλ. Καθηγήτρια κα Κοτζαμάνη Μαρίνα
 Aπό Δ μέχρι και Ε, Αναπλ. Καθηγητής κος Λεοντάρης Γιάννης
 Aπό Ζ μέχρι και Η, Αναπλ. Καθηγητής κος Μπλέσιος Θανάσης
 Από Θ μέχρι και Ι, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρονόπουλος Στυλιανός
 Από Κ μέχρι και Λα, Αναπλ. Καθηγήτρια κ.Μερτύρη Αντωνία
 Από Λε μέχρι και Μ, Επίκουρη Καθηγήτρια κα Μικεδάκη Μαρία
 Από Ν μέχρι και Ξ, Επίκουρη Καθηγήτρια κα Παπαδοπούλου Ιωάννα
 Από Ο μέχρι και Π, Επίκουρη Καθηγήτρια κα Παπαλεξίου Ελένη
 Από Ρ μέχρι και Σε, Επίκουρος Καθηγητής κος Πυροβολάκης Ευτύχιος
 Από Ση μέχρι και Τ, Επίκουρη Καθηγήτρια κα Τζαρτζάνη Ιωάννα
 Από Φ μέχρι και Ω, Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Γεωργοπούλου Βαρβάρα

Οι Σύμβουλοι Φοιτητών σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό έχουν
τις εξής 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.ά, ώστε εν συνεχεία να
συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος σε
οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στις σπουδές τους.
 Παραπέμπουν για έγκριση στη Γ.Σ. του Τμήματος οποιοδήποτε θέμα
κρίνουν ότι πρέπει να συζητηθεί στη Συνέλευση
 Υποβάλλουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος)
στον/στην Πρόεδρο και Κοσμήτορα, ο οποίος/η οποία το παραπέμπει
στη Γ.Σ. του Τμήματος, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για τον
αριθμό των φοιτητών/τριών που ζήτησαν συμβουλές για τα σπουδές
τους, αλλά και για να γνωστοποιούνται τα αιτήματα/ ερωτήματα των
φοιτητών/τριών.
 Οι φοιτητές/τριες αρχικά επικοινωνούν με έναν Σύμβουλο Σπουδών
προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
στις σπουδές τους ή και να εκφράσουν τα παράπονα ή τη δυσαρέσκειά
τους για ένα ζήτημα. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί από
τον/την Σύμβουλο, ενημερώνεται ο Πρόεδρος και η ΟΜΕΑ του
Τμήματος, τα μέλη της οποίας επιλαμβάνονται του προβλήματος και, αν
χρειαστεί, μπορεί να το θέσουν στη συνέχεια στη Γ.Σ. του Τμήματος ή
όποιο άλλο σώμα θα κρίνουν κατάλληλο για την επίλυσή του.
Παράλληλα, λειτουργεί και ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή σε
επίπεδο Πανεπιστημίου.
 Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι ώρες υποδοχής των Συμβούλων
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα στο Διδακτικό προσωπικό

