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Κανονιςμόσ λειτουργίασ μηχανιςμοφ διαχείριςησ παραπόνων και ενςτάςεων φοιτητών 

 

Σμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

Άρκρο 1. κοπόσ  

Επιδίωξθ του Σμιματοσ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν με φοιτθτοκεντρικι προοπτικι και με γνϊμονα τισ 

αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ λογοδοςίασ. Για τον ςκοπό αυτό, το Σμιμα 

διακζτει κατάλλθλο μθχανιςμό διαχείριςθσ των φοιτθτικϊν παραπόνων και ενςτάςεων, ϊςτε 

να διαςφαλίηεται θ άμεςθ και δίκαιθ διεκπεραίωςι τουσ με αποτελεςματικότθτα και 

εμπιςτευτικότθτα, ςφμφωνα και με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ  του ΕΚΠΑ. 

 

Άρκρο 2. Πεδίο Εφαρμογισ  

Η πολιτικι διαχείριςθσ παραπόνων και ενςτάςεων απευκφνεται ςε όλον τον ενεργό φοιτθτικό 

πλθκυςμό του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. Η εν λόγω διαδικαςία αφορά ςε κάκε 

μορφι παραπόνου ι ζνςταςθσ που άπτονται τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων από το Σμιμα 

εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. Πριν τθν ζκφραςθ παραπόνου ι ζνςταςθσ, οι 

φοιτθτζσ οφείλουν να μελετοφν με προςοχι τον Οδθγό πουδϊν του Σμιματοσ, κακϊσ και 

τουσ γενικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ, ϊςτε να γνωρίηουν με ςαφινεια τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ και ορκι εφαρμογι 

τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ των φοιτθτικϊν παραπόνων και ενςτάςεων ορίηεται ο εκάςτοτε 

Πρόεδροσ του Σμιματοσ. Σα ςτοιχεία παραπόνων, τα αποτελζςματα και οι ενζργειεσ που 

ζχουν πραγματοποιθκεί καταγράφονται και αποκθκεφονται ςε ειδικό και αςφαλι χϊρο για 

τθν τιρθςθ του απορριτου, εντόσ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ και χρθςιμοποιοφνται για τθ 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 

Άρκρο 3. Πολιτικι Διαχείριςθσ και Διαδικαςία Τποβολισ Παραπόνων και Ενςτάςεων  

Σο Σμιμα εφαρμόηει ςυγκεκριμζνα ςτάδια διαχείριςθσ των φοιτθτικϊν παραπόνων και 

ενςτάςεων. ε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ, τθρείται αυςτθρά θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων όλων των εμπλεκόμενων μερϊν, όπωσ αυτι κακορίηεται από τθν 

κάκε φορά ιςχφουςα νομοκεςία.  
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τθν περίπτωςθ των Προγραμμάτων Προπτυχιακϊν πουδϊν και Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

του Σμιματοσ τα αρμόδια όργανα είναι θ υνζλευςθ και ο/θ Πρόεδροσ του Σμιματοσ ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ Διατμθματικϊν/Διϊδρυματικϊν Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΠΜ), 

ςτα οποία το Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ είναι επιςπεφδον, αρμόδια όργανα είναι θ 

Επιτροπι Προγράμματοσ πουδϊν και ο/θ Διευκυντισ/ρια του ΔΠΜ. 

Ακολουκεί θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ. 

ΣΤΑΔΙΟ 1. Εςωτερική/Ανεπίςημη Διαδικαςία   

Ο φοιτθτισ ςυηθτά με μζλοσ ΔΕΠ/ΕΔΙΠ ι τον ακαδθμαϊκό ςφμβουλο, ι μζλοσ του διοικθτικοφ 

προςωπικοφ, ανάλογα με τθ φφςθ του παραπόνου, προκειμζνου να δοκεί άμεςθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμά του. ε αυτό το ςτάδιο, θ διαφορά μπορεί να επιλυκεί μεταξφ των δφο μερϊν χωρίσ 

τθ ςυμμετοχι τρίτου μζρουσ ι με παρζμβαςθ τρίτου προςϊπου με διαμεςολάβθςθ. Αν 

επζλκει θ επίλυςθ του προβλιματοσ, δεν χρειάηονται περαιτζρω ενζργειεσ.  

ΣΤΑΔΙΟ 2. Εςωτερική/Επίςημη Διαδικαςία  

Εάν το πρόβλθμα-παράπονο δεν λυκεί μζςω τθσ άτυπθσ διαδικαςίασ, τότε μπορεί να γίνει 

γραπτι υποβολι παραπόνου ι ζνςταςθσ, ανάλογα με τον βακμό βαρφτθτασ. Η γραπτι 

υποβολι παραπόνου ι ζνςταςθσ γίνεται επϊνυμα από τον ίδιο τον φοιτθτι και όχι άλλα 

πρόςωπα. Η εν λόγω διαδικαςία περιγράφεται ωσ εξισ:  

1. Ο φοιτθτισ υποβάλλει γραπτϊσ το αίτθμά του εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμζρα 

εμφάνιςθσ του προβλιματοσ. Για τθν καταγραφι του παραπόνου ι τθσ ζνςταςθσ  είναι 

διακζςιμο το Ζντυπο Τποβολισ Παραπόνων και Ενςτάςεων του Σμιματοσ (βλ. 

Παράρτθμα) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ ι του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν. Σο ζντυπο ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται προσ τθ Γραμματεία του 

Σμιματοσ ι του ΔΠΜ, λαμβάνοντασ αρικμό πρωτοκόλλου. ε περίπτωςθ που ζχει 

προθγθκεί άτυπθ διαδικαςία επίλυςθσ, κα πρζπει να αναφζρεται και θ διαδικαςία 

διαμεςολάβθςθσ που προθγικθκε.  

2. Η Γραμματεία του Σμιματοσ ι του ΔΠΜ διαβιβάηει το παράπονο ι τθν ζνςταςθ του 

φοιτθτι μαηί με τυχόν ςυμπλθρωματικό υλικό ςτον/ςτθν Πρόεδρο του Σμιματοσ ι 

ςτον/ςτθν Διευκυντι/τρια του ΔΠΜ.  

3. Ο/Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ ι ο/θ Διευκυντισ/τρια εξετάηει το πρόβλθμα και 

προβαίνει ςτισ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του παραπόνου-

ζνςταςθσ, ενθμερϊνοντασ, κατά περίπτωςθ, ι/και παραπζμποντασ ςτθ υνζλευςθ του 

Σμιματοσ ι ςτθν Επιτροπι Προγράμματοσ πουδϊν του ΔΠΜ. Δφναται ανάλογα με τθ 

φφςθ του προβλιματοσ να καλζςει τον ενδιαφερόμενο φοιτθτι να εκκζςει τισ απόψεισ 

του πριν προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ. 

4. ε περίπτωςθ που θ φφςθ του ηθτιματοσ είναι ςφνκετθ, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ 

μπορεί να ηθτιςει τθ ςυνδρομι ι/και να παραπζμψει τθν υπόκεςθ ςτο αρμόδιο 

διοικθτικό ι άλλο όργανο και φορζα του ΕΚΠΑ (π.χ. υνιγοροσ Φοιτθτι, Επιτροπι 

Ιςότθτασ των Φφλων). 
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ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ζνςταςθσ, δεν γίνεται αποδεκτι εκ νζου ζνςταςθ για το ίδιο 

ηιτθμα. Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ ι τθν Επιτροπι 

Προγράμματοσ πουδϊν του ΔΠΜ είναι οριςτικζσ και αμετάκλθτεσ.  

τθν περίπτωςθ που ο φοιτθτισ εξακολουκεί να ενίςταται ςτθν απόφαςθ επίλυςθσ του 

ηθτιματοσ, μπορεί να απευκυνκεί γραπτϊσ ςτο αρμόδιο όργανο του Ιδρφματοσ για εκ νζου 

διερεφνθςθ. 

 

Άρκρο 4. Δικαίωμα Ενθμζρωςθσ  

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαχείριςθ του εκάςτοτε παραπόνου ι ζνςταςθσ από τθ υνζλευςθ του 

Σμιματοσ και εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα του κζματοσ, 

ενθμερϊνεται αρμοδίωσ και εγγράφωσ ο φοιτθτισ για τθν οριςτικι απόφαςθ ςχετικά με το 

ηιτθμά του. 

 

Άρκρο 5. Άλλοι Σρόποι και Διαδικαςίεσ Τποβολισ Παραπόνων και Ενςτάςεων   

Ερωτηματολόγια Αξιολόγηςησ Μαθήματοσ  

Οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα, μζςω τθσ χριςθσ ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε επίπεδο μακιματοσ, όπωσ προβλζπεται από τθν Εκνικι Αρχι 

Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΘΑΑΕ), να αξιολογιςουν τισ επιδόςεισ του Σμιματοσ και του 

διδακτικοφ προςωπικοφ του και να εκφράςουν τθ δυςαρζςκειά τουσ για ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ 

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν.   

Συνήγοροσ Φοιτητή  

Ο κεςμόσ του υνθγόρου του Φοιτθτι κακιερϊκθκε με το άρκρο 55 του ν. 4009/2011 με 

ςκοπό τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ φοιτθτϊν και διδακτικοφ προςωπικοφ ι διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ, προσ αντιμετϊπιςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ, και ςτόχο τθν 

τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθ διαφφλαξθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ.  

Ο υνιγοροσ του Φοιτθτι ζχει αρμοδιότθτα για τα εξισ κζματα: 

 εξζταςθ αιτθμάτων φοιτθτϊν για προβλιματα που αντιμετωπίηουν με τισ ακαδθμαϊκζσ 

και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και αναηιτθςθ λφςεων ςτα προβλιματα αυτά, 

 διευκόλυνςθ των επαφϊν του φοιτθτι με τα όργανα και τισ υπθρεςίεσ διοίκθςθσ,  

 εξζταςθ αναφορϊν-καταγγελιϊν των φοιτθτϊν για παραβίαςθ διατάξεων και κανόνων 

τθσ πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ και δεοντολογίασ,  

 ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ 

μελϊν τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ. 
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Ο υνιγοροσ του Φοιτθτι δεν ζχει αρμοδιότθτα ςε κζματα εξετάςεων και βακμολογίασ των 

φοιτθτϊν. 

Επιτροπή Ιςότητασ των Φφλων  

Με απόφαςθ τθσ υγκλιτου ςυγκροτικθκε ςτο ΕΚΠΑ Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων (Ε.Ι.Φ.) 

ωσ ςυμβουλευτικό όργανο τθσ υγκλιτου και των Διοικιςεων των χολϊν και Σμθμάτων για 

τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ςε όλα τα επίπεδα λειτουργίασ και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ τθσ 

ακαδθμαϊκισ ηωισ.  

Η Ε.Ι.Φ. ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

 ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και τθν 

καταπολζμθςθ του ςεξιςμοφ, 

 παρζχει ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ ςτα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςε κζματα 

ςχετικά με το φφλο και τθν ιςότθτα, 

 παρζχει υπθρεςίεσ διαμεςολάβθςθσ ςε περιπτϊςεισ καταγγελιϊν για διακριτικι 

μεταχείριςθ ι παρενοχλθτικι ςυμπεριφορά, 

 παρζχει ςυνδρομι προσ κφματα διακρίςεων όταν καταγγζλλουν διακριτικι 

μεταχείριςθ. Με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Α.Ε.Ι. ρυκμίηονται ειδικότερα τα κζματα 

υποςτιριξθσ των κυμάτων διακριτικισ μεταχείριςθσ από τθν Επιτροπι. 

 

Άρκρο 6. Σιρθςθ, υμπλιρωςθ και Ανακεϊρθςθ Παρόντοσ Κανονιςμοφ  

O παρϊν Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μθχανιςμοφ Διαχείριςθσ Παραπόνων και Ενςτάςεων 

Φοιτθτϊν και Φοιτθτριϊν εγκρίκθκε από τθ υνζλευςθ (ςυνεδρίαςθ 8θ/24-1-2023) του 

Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα Εντφπου Τποβολισ Παραπόνων και Ενςτάςεων 

 



ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Αρικ. Πρωτ.: ……........................ 

ΠΡΟ 

Σθ Γραμματεία του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ/του ΔΠΜ ………………………………………… 

 

Ονοματεπϊνυμο:  

Αρ. Μθτρϊου:  

Ζτοσ πουδϊν:  

Σθλζφωνο/κινθτό:  

E-mail:  

Παρακαλοφμε διατυπώςτε με ςυντομία και ςαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίςατε ή το 
παράπονό ςασ ςχετικά με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ (εκπαιδευτικζσ, διοικητικζσ κ.λπ.).  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ακινα, ....................................  

Ο/Η ΑΙΣ..................................   

 
  



 

Ενημζρωςη Απορρήτου  
 
Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των φοιτθτϊν/-τριϊν υφίςτανται επεξεργαςία για τθν 

εξζταςθ του υποβαλλόμενου αιτιματοσ/παραπόνου, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του φοιτθτικοφ 

κοινοφ και τθν αμεςότθτα και αποτελεςματικότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ των φοιτθτικϊν 

αναγκϊν. Σο ΕΚΠΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα.   

 

 Δθλϊνω ότι ςυναινϊ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων μου για τον ςκοπό τθσ διαχείριςθσ του παρόντοσ αιτιματοσ.  

 Κατανοϊ ότι κα διαςφαλιςτεί θ εμπιςτευτικότθτα τθσ επικοινωνίασ, όπωσ προβλζπεται 

ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του ΕΚΠΑ και ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. 


