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1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρική ς εκπαιδευτική ς διαδικασίας και
λογοδοσίας, τίθεται σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έ τος 2021-22 η διαδικασί α
υποβολή ς και διαχείρισης παραπό νων των φοιτητών και φοιτητριών του Τμή ματος
Μουσικών Σπουδών, έ τσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίησή τους και να
διαφυλά σσεται το κύ ρος του Τμή ματος. Η συγκεκριμέ νη διαδικασία αφορά σε ό λα
τα παρά πονα που ά πτονται της ποιό τητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα.
Η υποβολή παραπό νου δεν αποτελεί αναγκαστική επιλογή -αντίδραση για
οποιοδή ποτε αίτημα ενό ς φοιτητή ή φοιτή τριας. Η καλοπροαίρετη συζή τηση και η
διά θεση διαπροσωπική ς επίλυσης ενό ς προβλή ματος αποτελεί βασική ακαδημαϊκή
στρατηγική και πρέ πει να προτεραιοποιείται, πριν το πρό βλημα αποκτή σει την
ενδεχό μενη τυπική ακαμψία του παραπό νου.

2. Ορισμοί
Παρά πονο: η έ κφραση δυσαρέ σκειας από πλευρά ς του/της φοιτητή /τριας του
Τμή ματος, λό γω διά ψευσης των προσδοκιών του αναφορικά με το επίπεδο των
παρεχομέ νων υπηρεσιών.

3. Σκοπό ς
Η πολιτική διαχείρισης παραπό νων απευθύ νεται σε ενεργού ς φοιτητέ ς/φοιτή τριες
του Τμή ματος Μουσικών Σπουδών ό λων των κύ κλων σπουδών και αποσκοπεί στην
επίλυση διαφωνίας ή προβλή ματος, ό πως:
•
•
•
•

Διαφωνία σε θέ ματα σπουδών και φοίτησης
Ανά ρμοστη συμπεριφορά από μέ λος ακαδημαϊκού ή διοικητικού
προσωπικού .
Ελλιπή ς καθοδή γηση φοιτητών από μέ λος του ακαδημαϊκού προσωπικού
Ελλιπή ς καθοδή γηση φοιτητών από μέ λος του διοικητικού προσωπικού

4. Πεδί ο Εφαρμογή ς
Οι φοιτητέ ς/τριες οφεί λουν να μελετή σουν το κανονισμό σπουδών και γενικά τους
κανό νες λειτουργίας του Πανεπιστημίου, με σκοπό να γνωρίζουν τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, οφείλουν να απευθύ νονται στον Ακαδημαϊκό τους
Σύ μβουλο για καθοδή γηση και υποστή ριξη σε θέ ματα που τους απασχολού ν και
σχετίζονται με τις σπουδέ ς τους.
Οι φοιτητέ ς/τριες δύ ναται να υποβά λλουν προφορικό ή /και γραπτό παρά πονο ό ταν
κάποια ενέ ργεια ή από φαση μέ λους του Τμή ματος δεν συνά δει με :
•
•

τους κανονισμού ς σπουδών και φοίτησης
τον κώδικα Δεοντολογίας ή /και τις προβλεπό μενες διαδικασίες που αφορού ν
στην
✓ Ακαδημαϊκή Διδασκαλί α και Έρευνα
✓ Aρμόζουσα εργασιακή Συμπεριφορά
✓ Ορθή χρή ση εγκαταστά σεων και υποδομών
✓ Αποδεκτή Χρή ση Υπηρεσιών και Συστημά των Πληροφορική ς και
Επικοινωνί ας
✓ Προστασία της πνευματική ς ιδιοκτησίας και των πνευματικών
δικαιωμά των
✓ Ισότητα και την καταπολέ μηση των διακρί σεων
✓ Καταπολέ μηση της παρενό χλησης και της σεξουαλική ς παρενό χλησης
• άλλη πολιτική /κανονισμό /κανό να ή /και εγκύ κλιο που διέ πει τη λειτουργία
του Πανεπιστημίου και αφορά θέ ματα διδασκαλίας και φοίτησης.

5. Θεματικέ ς Ενό τητες υποβολή ς παρά πονου
Διακρίνονται τρεις θεματικέ ς κατηγορί ες ό που ενδέ χεται να προκύ πτουν παρά πονα
φοιτητή /τριας:

Α. Ακαδημαϊκά θέματα, όπως:
1. Διδασκαλία μαθή ματος /εργαστηρίου

2. Ανατροφοδό τηση/ Επικοινωνί α με Διδά σκοντες / Επιβλέ ποντες Καθηγητέ ς
3. Εξετά σεις
4. Διπλωματικές Εργασίες
5. Πρακτικές Ασκήσεις

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών και φοιτητικής ζωής, όπως:
1. Γραμματεία Τμή ματος
2. Σπουδών και Φοιτητική ς Μέ ριμνας
3. Κέ ντρο Ψυχική ς Υγείας
4. Εγκαταστά σεις
5. Διεθνή ς κινητικό τητα φοιτητών
6. Οικονομικά θέ ματα
7. Θέ ματα Βιβλιοθή κης
8. Εργασιακά θέ ματα
9. Θέ ματα Ασφά λειας και Υγείας
10.

Θέ ματα Φυσική ς Πρό σβασης στους χώρους της Πανεπιστημιού πολης

11.

Θέ ματα Ηλεκτρονική ς πρό σβασης

Γ. Θέματα Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης.

6. Διαχεί ριση Παραπό νων
Ο/η φοιτητή ς/τρια θα πρέ πει να υποβά λλει το παρά πονο του/της εντό ς 30 ημερών
από την ημέ ρα εμφά νισης του προβλή ματος.
ο
Βήμα 1 : Απευθείας Επίλυση
✓ ΑΚΡΟΑΣΗ: εξέ ταση παραπό νου-προβλή ματος του/της φοιτητή /τριας από
μέ λος του Τμή ματος.
Ο/η φοιτητή ς/τρια αναφέ ρει το πρό βλημα/παρά πονο σε μέ λος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ
(στον υπεύ θυνο Καθηγητή /τρια ή στο διδά σκοντα του μαθή ματος) ή σε μέ λος
διοικητικού προσωπικού (στη Προϊ σταμέ νη γραμματείας), ανά λογα με τη φύ ση του
παραπό νου. Το μέ λος του Τμή ματος εξετά ζει το πρό βλημα-παρά πονο σε συνεργασί α
με τον/τη φοιτητή /τρια και προτείνει μί α λύ ση.
ο
Βήμα 2 : Επίσημη Επίλυση
✓ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Εξέ ταση του παραπό νου-προβλή ματος του/της
φοιτητή /τριας από τον/την Ακαδημαϊκό /η του Σύ μβουλο.
Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλή ρωση της διαδικασί ας της απευθείας
επίλυσης, ο/η φοιτητή ς/τρια ενίσταται για την επίλυση ή η κατά σταση
εξακολουθεί να είναι προβληματική , τό τε μπορεί να υποβά λλει το παρά πονο
του στον/στην Ακαδημαϊκό /ή του Σύ μβουλο μέ σω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και να ζητή σει ακρό αση στις καθορισμέ νες ώρες υποδοχή ς. Ο
Ακαδημαϊκό ς Σύ μβουλος εξετά ζει το πρό βλημα-παρά πονο σε συνεργασία με
τον/τη φοιτητή /τρια και προτείνει μία λύ ση. Ο/Η Ακαδημαϊκό ς Σύ μβουλος
κατά την κρίση του επικοινωνεί και με ά λλα μέ λη του Τμή ματος, με σκοπό να
ζητή σει τη συνδρομή τους στην επίλυση του προβλή ματος.
✓ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Εξέ ταση του παραπό νου-προβλή ματος του/της
φοιτητή /τριας από τον/την Πρό εδρο του Τμή ματος.
Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλή ρωση της διαδικασίας διαμεσολά βησης
του/της Ακαδημαϊκού Συμβού λου, ο/η φοιτητή ς/τρια ενίσταται για την
επίλυση ή η κατά σταση εξακολουθεί να είναι προβληματική , τό τε μπορεί να
υποβά λλει γραπτώς το παρά πονο του στον/στην Πρό εδρο του Τμή ματος
μέ σω πρωτοκό λλου χρησιμοποιώντας το συγκεκριμέ νο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ στο οποίο και αναφέ ρει, μεταξύ ά λλων, και τη διαδικασί α
ακρό ασης και διαμεσολά βησης που ακολουθή θηκε.

Ο/Η Πρό εδρος του Τμή ματος προβαίνει στις απαραίτητες ενέ ργειες για
εξέ ταση/διερεύ νηση του προβλή ματος. Μπορεί, ανά λογα με τη φύ ση του
προβλή ματος, να καλέ σει σε ακρό αση τον/τη φοιτητή /τρια και να ζητή σει τη
συνδρομή οποιουδή ποτε μέ λους ή οργά νου του Τμή ματος, ή να παραπέ μψει το
πρό βλημα-παρά πονο στη Συνέ λευση του Τμή ματος. Στις περιπτώσεις που ο/η
Πρό εδρος παραπέ μπει το πρό βλημα-παρά πονο στη Συνέ λευση Τμή ματος, η
από φαση είναι οριστική και δεν δύ ναται ο/η φοιτητή ς να υποβά λει έ νσταση και
να κά νει χρή ση του τρίτου βή ματος της παρού σας διαδικασίας.
Εντό ς ευλό γου χρονικού διαστή ματος και αναλό γως της φύ σης του προβλή ματος
και του επείγοντος του θέ ματος, ενημερώνεται αρμοδίως ο/η φοιτητή ς/τρια για
την έ κβαση των ενεργειών που έ χουν γίνει και τις αποφά σεις που έ χουν ληφθεί
σχετικά με το πρό βλημα- παρά πονο.
Λή ψη από φασης σχετικά με την επίλυση του προβλή ματος-παραπό νου.
ο
Βήμα 3 : ‘Ένσταση και Οριστική Επανεξέταση προβλήματος-παραπόνου.
✓ ΕΝΣΤΑΣΗ: Εξέ ταση προβλή ματος-παραπό νου από τη Συνέ λευση Τμή ματος.
Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλή ρωση της διαδικασίας διοικητική ς
εξέ τασης του προβλή ματος-παραπό νου, ο/η φοιτητή ς/τρια ενίσταται για την
επίλυσή του ή η κατά σταση εξακολουθεί να εί ναι προβληματική , τό τε μπορεί να
υποβά λει εκ νέ ου γραπτώς το παρά πονο του στη Συνέ λευση του Τμή ματος μέ σω
πρωτοκό λλου χρησιμοποιώντας το συγκεκριμέ νο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ που αναφέ ρει, μεταξύ ά λλων, και τη διαδικασί α ακρό ασης,
διαμεσολά βησης και διοικητική ς εξέ τασης που ακολουθή θηκε.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η Πρό εδρος Τμή ματος έ χει ή δη ζητή σει τη
συνδρομή της Συνέ λευσης Τμή ματος στο στά διο της Διοικητική ς Εξέ τασης, δεν
δύ ναται ο/η φοιτητή ς/τρια να υποβά λει έ νσταση και να κά νει χρή ση του
παρό ντος βή ματος της διαδικασίας.
Η από φαση που θα ληφθεί από τη Συνέ λευση Τμή ματος είναι οριστική . Είναι
εξάλλου αρμοδιότητα της Συνέλευσης να επιλαμβάνεται των περιπτώσεων
κατάχρησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:...................
Ονοματεπώνυμο:.....................................................................
Πατρώνυμο:....................................................................................
Αρ. Ταυτό τητας:.....................................
Αριθ. Μητρώου........................................

Eξαμ. Σπουδών...........................................

Διεύθυνση Κατοικίας: ..........................................................................................................
Τηλέ φωνο/Κινητό : ........................................................
Email …………………………………………………………….
Θέμα Παραπόνου: ........................................................................................................
Παρακαλού με διατυπώστε με συντομία και σαφή νεια το πρό βλημα που
αντιμετωπίσατε ή το παρά πονό σας σχετικά με τις προσφερό μενες υπηρεσίες
(εκπαιδευτικέ ς, διοικητικέ ς, κλπ).
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... Δηλώνω
ό τι συναινώ ρητά και ανεπιφύ λακτα στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομέ νων για τον
σκοπό διαχείρισης της παρού σας διαμαρτυρίας μου.
Επισυνά πτονται επιπλέ ον έ γγραφα σχετικά με το θέ μα.

‘Αρτα,…………………
Ο/Η ΑΙΤ...................
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου
διαπιστωθεί ψευδής περιγραφή γεγονότων, το παράπονο θα καθίσταται
μη αποδεκτό και δεν θα εξετάζεται περαιτέρω.

