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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
 

1. Θεσμικό Πλαίσιο και Σκοπός 

 

Ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου (Α.Σ.) σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 

4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί 

και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε 

καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.»  

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΑΔΑ (άρθρο 62) καθορίζει ότι: 

 

1. Κάθε Μάιο η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή 

από άλλα διοικητικά καθήκοντα. 

2. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με 

σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβά θμια εκπαίδευση. 

Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και 

καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.  

3. Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό 

προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των 

Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν 

τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, 

υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν 

προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.  

4. Ο κατάλογος όλων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου δύναται να αναλάβει 

κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανεξαρτήτως βαθμίδας και 

θέσης. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές που έχουν 

ανάγκη συμβουλευτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο θεσμός του ακαδημαϊκού 

συμβούλου είναι σημαντικός, θεωρώντας ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει 

σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των φοιτητών. 
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Η λειτουργία του παρόντος Κανονισμού συντονίζεται και υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος, τη Γραμματεία και τη Συνέλευση Τμήματος. Ανάλογα τον αριθμό των φοιτητών του 

Τμήματος, η Συνέλευση δύναται να αναθέτει επικουρικά καθήκοντα Α.Σ. σε μέλη Ε.ΔΙ.Π και 

ΕΤΕΠ.  

 

 

2. Καθήκοντα Ακαδημαϊκών Συμβούλων 

 

Ι. Δημιουργία αρχείου φοιτητή 

 

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης συμπληρώνει σε φόρμα 

τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, διεύθυνση μόνιμης και προσωρινής 

κατοικίας, τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας). Στη φόρμα μπορεί να προστεθούν και 

όποια άλλα στοιχεία ο φοιτητής επιθυμεί να αναφέρει ( ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, μελλοντικές 

επιδιώξεις, τυχόν μαθησιακά προβλήματα κ.λπ.). Το αρχείο κάθε φοιτητή θεωρείται 

εμπιστευτικό έγγραφο τη φύλαξη και ευθύνη του οποίου έχει αποκλειστικά και μόνο ο 

ακαδημαϊκός σύμβουλος ή ο οριζόμενος αντικαταστάτης του.  

 

ΙΙ. Συμβουλευτικό έργο 

 

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος έρχεται σε επαφή με κάθε φοιτητή που χρήζει συμβουλευτικής σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να συζητηθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισε 

ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και την  εξεταστική περίοδο. Ο 

ακαδημαϊκός σύμβουλος συμβουλεύει τον φοιτητή ανάλογα, χωρίς οι υποδείξεις του να έχουν 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

 

Το έργο του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στο 

πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και σε προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές 

τους, καθώς και να υποδεικνύουν στους φοιτητές τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των 

ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους. Στα προχωρημένα έτη των 

σπουδών, ο ακαδημαϊκός σύμβουλος θα βοηθήσει τον φοιτητή να διαμορφώσει την καλύτερη 

δυνατή αντίληψη για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Επίσης, ο ακαδημαϊκός σύμβουλος 

μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε περίπτωση που του ζητηθεί τούτο από κάποιο μέλος ΔΕΠ, το 

οποίο διαπιστώνει προβλήματα οποιασδήποτε φύσης. 
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3. Υπόδειγμα αρχείου φοιτητή 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 
Αρχείο ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 
Καθ. ……………………… 

Ονοματεπώνυμο 
Φοιτητή/τριας 

 

Αριθμός Μητρώου:  

Έτος Εισαγωγής:  

Διεύθυνση Κατοικίας:  

Κινητό τηλέφωνο:  

e-mail:  

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας:  

 

 ΣΧΟΛΙΑ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Φοιτητή/τριας Ακαδημαϊκού Συμβούλου 

1ο Εξάμηνο Σπουδών   

2ο Εξάμηνο Σπουδών   

3ο Εξάμηνο Σπουδών   

4ο Εξάμηνο Σπουδών   

5ο Εξάμηνο Σπουδών   

6ο Εξάμηνο Σπουδών     

7ο Εξάμηνο Σπουδών   

8ο Εξάμηνο Σπουδών   

Επί Πτυχίω   

Σύνολο Φοίτησης   

 


