
Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι  μέλη ΔΕΠ του Τμήματος  που συμβουλεύουν και  υποστηρίζουν
μέσω συναντήσεων που ορίζουν, ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή
τους  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  ενημερώνουν,  πληροφορούν  και  συμβουλεύουν  όλους  τους
φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και
καταβάλλουν  ιδιαίτερη  υποστηρικτική  φροντίδα  για  φοιτητές  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρές
οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες, οι οποίες εμποδίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών τους. Ο Σύμβουλος Σπουδών προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις
στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ
των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.
Κάθε Οκτώβριο, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών σε όλα τα
μέλη ΔΕΠ, επιμερίζοντας με τυχαίο τρόπο και ισόποσα το πλήθος των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος. Ο σύμβουλος σπουδών ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των
σπουδών του.

 Η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών είναι όπως παρακάτω:

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. e-mail ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΙΤΗΤΗ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ vgenopoulou@uop.gr        Από Α έως και Β Τετάρτη 10:00 - 11:00 
Πέμπτη 12:00 - 13:00

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ an.georgiadi@hotmail.com Από Γ Τρίτη 10:00 -12.00
ΚΟΝΤΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

kontoni@uop.gr Από Δ έως και Ι Οι ώρες γραφείου για τα Μαθήματα, 
Διπλωματικές, κλπ., έχουν ανακοινωθεί
στο eclass. 
Ειδικά για το θεσμό του Σύμβουλου 
Καθηγητή: 
Τρίτη 14:00-15:00 στην αίθουσα Β43, 
και επιπλέον ώρες κατόπιν ραντεβού 
μέσω e-mail. 
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω συνδέσμου 
τηλεδιάσκεψης, κατόπιν ραντεβού 
μέσω e-mail. Υπάρχει και ειδικό 
"μάθημα" στο eclass για το θεσμό του 
«Ακαδημαϊκού Συμβούλου» στο οποίο 
έχετε εγγραφεί: 
https://eclass.uop.gr/courses/CIVIL172/

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ dlagogianni  155@  gmail  .  com  Από Κα έως και Κν Τρίτη: 12:00 - 13:00
Πέμπτη: 11:00 – 12:00

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ vmarinakis@uop.gr Από Κο έως και Ν Τετάρτη 12:00-14:00
Παρασκευή 11:00-12:00

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ dbisk@tee.gr Από Μ έως και Ν Δευτέρα: 09:00 - 11:00
Τετάρτη: 09:00 - 11:00

ΠΑΠΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ papalou@uop.gr Από Ξ έως και Σι Δευτέρα: 13:00-14:00 γραφείο 
Τετάρτη: 13:30-14:30 γραφείο 
Τετάρτη: 18:00-19:00 διαδικτυακά 
Σύνδεσμος: 
https://meet.jit.si/papalou2020 
και με ραντεβού

ΡΟΥΜΠΙΕΝ ΔΙΟΔΥΣΙΟΣ roubien@uop.gr Από Σκ έως και Τζ Τρίτη 13:00-15:00
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nfou@uop.gr Από Τη έως και Ω Τρίτη: 16:00 - 17:30

Πέμπτη: 10:00 – 11:30
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