Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή
Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» είναι ένας θεσμός που είχε προβλεφθεί από το ν.
4009/2011 και συνεστήθη στο Δ.Π.Θ. με το ΦΕΚ 98/τ. Β`/24-01-2019.
ΣΚΟΠΟΣ:


Η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών
του Ιδρύματος.



Η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας,



Η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.



Η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου γραφείου χωρίς αμοιβή,
μπορεί να είναι Καθηγητής ή ομότιμος Καθηγητής του Δ.Π.Θ. και ορίζεται από τη
Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:


Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και
διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.



Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο
ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί
αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.



Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι
παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη
λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον
Καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή
που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την
επίλυση του προβλήματος.



Μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως
αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν
ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση
στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και
βαθμολογίας των φοιτητών.

Τα πορίσματα του Συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα
του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπως ισχύει.
Με την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/36874/1392/13-03-2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε η κα Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου, Επίκουρη
Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.duth.gr (Υπηρεσίες→
Δομές→ Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή)

