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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 

 

 

ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηηεηνθεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά 

θαη ησλ αξρώλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, έρεη πηνζεηεζεί ε παξνύζα 

 «Διαδικαζία Διατείριζης Παραπόνων» ησλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνξά ζε όια ηα 

παξάπνλα πνπ άπηνληαη ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ από ην Σκήκα 

εθπαηδεπηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ. 

Η ελ ιόγσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο.   

Γηα ηελ θαηαγξαθή παξαπόλσλ από ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο είλαη δηαζέζηκν ην 

«Ένησπο Υποβολής Παραπόνοσ», ην νπνίν ππνβάιινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Ννκηθνύ ύκβνπινπ, ζην e-mail complaints@uowm.gr,  ζην νπνίν 

θαηαγξάθνπλ κε ζπληνκία, ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα, ην πξόβιεκα – 

παξάπνλν. ηε ζπλέρεηα, ν Ννκηθόο ύκβνπινο, αθνύ παξαιάβεη ην έληππν, ην 

εμεηάδεη, ελεκεξώλεη ηνλ Πξύηαλε, θαη ην παξαπέκπεη ειεθηξνληθά, αλάινγα κε ηε 

θύζε ηνπ:  

1) ηνλ/ζηελ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο, όηαλ ην παξάπνλν αθνξά ζέκαηα εμεηάζεσλ θαη 

βαζκνινγίαο. Ο/Η Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ην παξάπνλν ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο, καδί κε ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό, θαη πξνβαίλεη ζηηο 

ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο. Εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 20 εκεξώλ, ελεκεξώλεηαη 

αξκνδίσο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηνλ ελ γέλεη 

ρεηξηζκό από ηελ ππνβνιή ηνπ παξαπόλνπ, θαζώο θαη γηα ηπρνύζεο απνθάζεηο ηνπ 

εθάζηνηε αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο. 

 

2) ηνλ πλήγνξν ηνπ Φνηηεηή, γηα ζέκαηα εθηόο βαζκνινγίαο θαη εμεηάζεσλ,  ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε synigorosfoititi@uowm.gr . Σν Π.Δ.Μ έρεη ζπζηήζεη ην 

απηνηειέο γξαθείν «ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ», ζην νπνίν θάζε θνηηεηήο/ηξηα 

κπνξεί λα αλαθέξεη (κε ρξήζε ηνπ εληύπνπ «Ένησπο Υποβολής Αιηήμαηος») 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κε ζθνπό ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγόξνπ γηα ηελ επίιπζή 

ηνπ. Ο πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε δηεξεύλεζε ππνζέζεσλ θαη 

απηεπαγγέιησο. 

 

Ο πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή, ζην πιαίζην ηνπ ξόινπ ηνπ, κπνξεί λα δεηά από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο θάζε πιεξνθνξία, έγγξαθν ή άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα 

ηελ ππόζεζε, λα εμεηάδεη πξόζσπα, λα ελεξγεί απηνςία θαη λα παξαγγέιιεη 

πξαγκαηνγλσκνζύλε. Αλ δηαπηζηώζεη όηη ζε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε δελ ηεξείηαη ε 

λνκηκόηεηα, όηη παξαηεξνύληαη θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο ή δηαηαξάζζεηαη ε 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξύκαηνο, ζπληάζζεη πόξηζκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί 

ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/ηξηα ηνλ/ηελ νπνίνλ/α αθνξά ε ππόζεζε ή ηελ αξκόδηα 

δηνηθεηηθή ππεξεζία θαη ην/ηε θνηηεηή/ηξηα πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά, θαη 

δηακεζνιαβεί κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ ππνβνιήο αηηήκαηνο, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη 

παξαθάησ : 

 κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηε δηεύζπλζε : synigorosfoititi@uowm.gr    

 απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε : 
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Γξαθείν πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή 

50100 Κνίια Κνδάλεο  

 

3) ηελ Επηηξνπή Δενληνινγίαο ηνπ Π.Δ.Μ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ethics@uowm.gr. H Επηηξνπή Δενληνινγίαο ζπγθξνηήζεθε κε Πξάμε ηνπ Πξύηαλε  

θαη εμεηάδεη απηεπαγγέιησο ή ύζηεξα από έγγξαθε αλαθνξά - θαηαγγειία 

θνηηεηώλ, κειώλ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. θαη Ε.Σ.Ε.Π., εξεπλεηώλ, επηζθεπηώλ 

δηδαζθόλησλ θαη δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ παξάβαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο 

ή δηεξεπλά ζρεηηθά πεξηζηαηηθά ύζηεξα από εληνιή ηνπ Πξύηαλε.  

 

Αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Δενληνινγίαο:  

1. εβαζκόο ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 

 2. Αμηνθξαηία θαη ίζεο επθαηξίεο  

3. Αθαδεκατθή αξηζηεία  

4. Πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

5. Αθεξαηόηεηα, Δηαθάλεηα, Απνηειεζκαηηθόηεηα, Λνγνδνζία ζηε ρξήζε ησλ 

Δεκνζίσλ Πόξσλ, Πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιδξύκαηνο 

 6. Δηάρπζε θνπιηνύξαο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαλόλσλ δενληνινγίαο 

 

4) ηελ Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ γηα πεξηζηαηηθά παξελόριεζεο. Η Επηηξνπή 

Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ην πεξηζηαηηθό θαη λα εηζεγείηαη ηξόπν 

ρεηξηζκνύ ηνπ, λα παξέρεη, εθόζνλ θξίλεη, ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο, 

επαλνξζσηηθήο δηθαηνζύλεο θαη θάζε ζπλδξνκή ζηα ζύκαηα δηαθξίζεσλ, 

παξελνριεηηθήο ή θαη θαθνπνηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Εηδηθόηεξα, αλαιόγσο ηνπ 

ηζηνξηθνύ, ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ είηε: 

 

(α) ελζαξξύλεη ην ζύκα λα εμεγήζεη ζην άηνκν πνπ πξνθαιεί ηελ αλεπηζύκεηε 

ζπκπεξηθνξά όηη απηή δελ είλαη εππξόζδεθηε, όηη είλαη πξνζβιεηηθή, όηη δεκηνπξγεί 

δπζαξέζθεηα θαη όηη επεκβαίλεη ζηελ εξγαζία/θνίηεζή ηνπ/ηεο, είηε 

(β) αλαιακβάλεη δηακεζνιάβεζε. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο κόλν 

εάλ ε παξελόριεζε θαη/ή ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζπκβαίλεη γηα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα, αλ ν/ε δξάζηεο/ζηξηα θαίλεηαη πξόζπκνο/ε λα ζπδεηήζεη θαη κόλν εάλ ην 

ζύκα επηζπκεί λα γίλεη δηακεζνιάβεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε δξάζηεο/ζηξηα δελ 

επηζπκεί λα γίλεη δηακεζνιάβεζε, ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ απνζηέιιεη 

επηζηνιή πξνο ηνλ/ηελ δξάζηε/ζηξηα, ζηελ νπνία ηνπ/ηεο ππελζπκίδεηαη ε 

δενληνινγία θαη δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγγειιόκελε 

ελέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ ην ζύκα επηιέγεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ 

δξάζηε/ζηξηα, ηόηε ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ έρεη ηελ επζύλε λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ έθβαζή ηεο. ε πεξίπησζε δηακεζνιάβεζεο, ε Επηηξνπή 

Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ/ηελ 
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δξάζηε/ζηξηα. ε θάζε πεξίπησζε, ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ρεηξίδεηαη ηελ 

πεξίπησζε κε πιήξεο ερεκύζεηα θαη θξνληίδεη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο εληόο 

εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

 

Εάλ ηα πην πάλσ δελ είλαη δπλαηά ή εάλ ε αλεπίζεκε απηή πξνζέγγηζε δελ δώζεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ή εάλ ε ππόζεζε είλαη ζνβαξή ή αλ ε ελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζπλερίδεηαη, ε ππόζεζε παξαπέκπεηαη ζηελ Επηηξνπή Δενληνινγίαο ή 

ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην. 

 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαρείξηζε ηνπ εθάζηνηε παξαπόλνπ, ηα παξαπάλσ αξκόδηα 

όξγαλα νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα θαη ην Ννκηθό ύκβνπιν 

ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ν Ννκηθόο ύκβνπινο ελεκεξώλεη ηνλ Πξύηαλε. 


