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ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020

Σνπ πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ. Κσλζηαληίλνπ
Παξίζε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο.
αο ππνβάιισ ηελ παξνύζα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ πλεγόξνπ ηνπ
Φνηηεηή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε, πξηλ απηή αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ηδξύκαηνο
(κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997, όπσο ηζρύεη, λ. 4624/2019) ζύκθσλα κε ην
άξζξν 55 πεξ. γ’ ηνπ Ν. 4009/2011.
Με ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4009/2011, πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία απηνηεινύο
γξαθείνπ κε ηελ επσλπκία «πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή». Ο ζεζκόο απηόο κέρξη θαη ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθόλησλ από ηηο παξνύζεο Πξπηαληθέο αξρέο, δελ είρε ιεηηνπξγήζεη.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. Σ2/Π12/10-3-2020 απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ, ζπζηάζεθε
ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, απηνηειέο γξαθείν πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή.
ηε

ζπλέρεηα

κε

(ΑΓΑ:ΩΘΘΖ469Β7Κ-ΔΛΓ),

ηελ

ππ’

εγθξίζεθε

αξηζκ.

Σ2/110/8-04-2020

ε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε

απόθαζε
απηνηεινύο

πγθιήηνπ
γξαθείνπ

πλήγνξνπ ηνπ Φνηηεηή ζην Π.Γ.Μ., ζύκθσλα κε όζα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 νξίδεη θαη
νξίζηεθα ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ πλήγνξνπ ηνπ Φνηηεηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο
31-08-2021.
ύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4009/2011, ν «πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή» πξνΐζηαηαη ηνπ
νκώλπκνπ γξαθείνπ θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ:


Γηεξεπλά ππνζέζεηο, απηεπαγγέιησο ή ύζηεξα από αλαθνξά θνηηεηή θαη δηακεζνιαβεί ζηα
αξκόδηα Όξγαλα ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηελ επίιπζή ηνπο.



Μπνξεί λα δεηά από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξύκαηνο θάζε πιεξνθνξία, έγγξαθν ή άιιν
απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα ηελ ππόζεζε, λα εμεηάδεη πξόζσπα, λα ελεξγεί απηνςία θαη λα
παξαγγέιιεη πξαγκαηνγλσκνζύλε.



Αλ δηαπηζηώλεη όηη ζε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε δελ ηεξείηαη ε λνκηκόηεηα, όηη παξαηεξνύληαη
θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο ή δηαηαξάζζεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξύκαηνο, ζπληάζζεη
πόξηζκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνλ Καζεγεηή, ηνλ νπνίνλ αθνξά ή ηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή
ππεξεζία θαη ηνλ θνηηεηή πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά θαη δηακεζνιαβεί κε θάζε πξόζθνξν
ηξόπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.



Μπνξεί κε πξάμε ηνπ λα ζέηεη ζην αξρείν αλαθνξά πνπ θξίλεηαη πξνδήισο αόξηζηε,
αβάζηκε ή αζηήξηθηε, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη όηη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ
ηέιεζε πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο δηαβηβάδεη ηελ ππόζεζε ζην αξκόδην πεηζαξρηθό
όξγαλν.
Σν έξγν ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην λόκν, ζπλίζηαηαη:



ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ ή δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ
Ηδξύκαηνο.



ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο.



ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο.



ηε δηαθύιαμε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξύκαηνο.

Γελ έρεη αξκνδηόηεηα ζε ζέκαηα εμεηάζεσλ θαη βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηώλ.
Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηε
ζύζηαζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή, ηηο αξκνδηόηεηεο απηνύ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν
ππνβνιήο αηηεκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο:


Γεκηνπξγία ελόηεηαο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ θνηηεηή ζηελ Κεληξηθή Ηζηνζειίδα ΠΓΜ.



Απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζε όινπο ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ ηδξπκαηηθνύ ηνπο
ινγαξηαζκνύ.



Πξαγκαηνπνίεζε ηειεζπλάληεζεο κέζσ zoom κε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.

Ζ παξνύζα έθζεζε αθνξά ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξνληθή
πεξίνδν από 08-04-2020 (εκεξνκελία απόθαζεο νξηζκνύ πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή από ηε
ύγθιεην ηνπ Π.Γ.Μ.) έσο 31-12-2020.
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο, ππέβαιιαλ ηα αηηήκαηά ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ επώλπκα ή αλώλπκα.
Καηά ην αλώηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, δηεξεπλήζεθαλ ζπλνιηθά είθνζη ηέζζεξα (24) αηηήκαηα
– αλαθνξέο θνηηεηώλ από δηάθνξα Σκήκαηα ηνπ Π.Γ.Μ. .
ηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ κνπ, δηακεζνιάβεζα ζηνπο αξκόδηνπο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ
αηηεκάησλ θαη ην ζύλνιν απηώλ δηεπζεηήζεθε. ηε ζπλέρεηα ελεκεξώζεθαλ νη αηηνύληεο –

αλαθέξνληεο. Ζ γξακκαηεία ηνπ πλεγόξνπ, ζε θάπνηεο

πεξηπηώζεηο έιαβε επραξηζηήξηα

κελύκαηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ θαη ζηα νπνία ππήξρε αξκνδηόηεηα
επέκβαζήο κνπ. Από ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ
δηαηππώζεθαλ ζηελ δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε δηαπηζηώλεηαη όηη ε θνηηεηηθή θνηλόηεηα αγθάιηαζε ην
λέν ζεζκό, αλ θαη δηαθαίλεηαη από ηα αηηήκαηα πνπ ζηάιζεθαλ πξνο δηεπζέηεζε πσο δελ έγηλαλ
απόιπηα θαηαλνεηέο νη αξκνδηόηεηεο ηνπ πλήγνξνπ Φνηηεηή. Θεσξώ

κε λέεο ζπλαληήζεηο-

παξνπζηάζεηο θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζα κεησζεί ην παξαπάλσ θαηλόκελν.
Με ηελ παξνύζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ηόζνλ πξνο ηηο Πξπηαληθέο
Αξρέο, όζνλ θαη πξνο ηα κέιε ηεο πγθιήηνπ πνπ ζπκθώλεζαλ ζηνλ νξηζκό κνπ, σο πξώηνπ
πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή ζην Παλεπηζηήκηό καο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο
κνπ, πξνο ηα κέιε ΓΔΠ, ηηο γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ηηο Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Από ηελ επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο εθάζηνηε αξκνδίνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ
δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ από ηνπο θνηηεηέο, θαηαδείρζεθε ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηνλ λενεηζαρζέληα ζεζκό, θαζ’ όζνλ ππήξμε άκεζε αληαπόθξηζε όισλ.
Φπζηθά ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηελ θα αιηάξα Π., πνπ ζηειέρσζε
δηνηθεηηθά ην γξαθείν ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο θαη ηηο άκεζεο
ελέξγεηεο ηεο.

Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ηα αηηήκαηα πξνο επίιπζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ (κε ηελ επηθύιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997, όπσο ηζρύεη, λ. 4624/2019).
ΘΕΜΑ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ
Αίηεκα γηα δηεμαγσγή δηά δώζεο εμεηαζηηθήο

ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΤΗ/ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ
Δλεκέξσζε Πξνέδξνπ Σκήκαηνο

(ελ κέζσ παλδεκίαο)
Γπζθνιία ζηε δήισζε καζεκάησλ

Σειεθσληθή επηθνηλσλία κε θνηηεηή

Γηακεζνιάβεζε γηα ηελ νινθιήξσζε δηπισκαηηθήο

Email ζηε θνηηήηξηα δεηώληαο πεξηζζόηεξεο

εξγαζίαο

πιεξνθνξίεο – Ζ θνηηήηξηα δελ απάληεζε.

11 ζπλνιηθά αηηήκαηα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εμεηαζηηθή

Απνζηνιή εγγξάθνπ επηζεκαίλνληαο όηη, ζύκθσλα κε

πεξίνδν επηεκβξίνπ 2020

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4009/2011, ν
πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή δελ έρεη αξκνδηόηεηα ζε ζέκαηα
εμεηάζεσλ θαη βαζκνινγίαο θνηηεηώλ θαη ελεκέξσζε γηα
ηνλ Καλνληζκό εμ απνζηάζεσο

εμεηάζεσλ ηνπ ΠΓΜ

πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ΠΓΜ.
Αίηεκα από Φνηηεηηθό ύιινγν ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν

Δλεκέξσζε όηη ην ζέκα δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο

δηεμαγσγήο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ

ηνπ πλεγόξνπ θαη επηζύλαςε ηεο ππ’ αξηζκ. 115744/Ε1
ΤΑ

(ΦΔΚ

3707/η.Β’/4-9-2020:

«Λεηηνπξγία

ησλ

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) θαη κέηξα
γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο»)

2 αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηε βαζκνινγία θνηηεηώλ

Απνζηνιή εγγξάθνπ επηζεκαίλνληαο όηη, ζύκθσλα κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4009/2011, ν
πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή δελ έρεη αξκνδηόηεηα ζε ζέκαηα
εμεηάζεσλ θαη βαζκνινγίαο θνηηεηώλ θαη ελεκέξσζε γηα
ηνλ Καλνληζκό εμ απνζηάζεσο

εμεηάζεσλ ηνπ ΠΓΜ

πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ΠΓΜ.
Αίηεκα ζρεηηθά κε ηε βαζκνινγία θνηηεηή

Απνζηνιή εγγξάθνπ επηζεκαίλνληαο όηη, ζύκθσλα κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4009/2011, ν
πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή δελ έρεη αξκνδηόηεηα ζε ζέκαηα
εμεηάζεσλ θαη βαζκνινγίαο θνηηεηώλ.

Αίηεκα ζρεηηθά κε ηελ επαλεγγξαθή θνηηεηή ζε Σκήκα

Καηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ην Σκήκα, απεζηάιε έγγξαθν

ηνπ ΠΓΜ θαηόπηλ δηαγξαθήο ηνπ κε αίηεζε ηνπ ηδίνπ

ζηνλ αηηνύληα όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4415/2016, δελ έγηλε απνδεθηή
από ην Σκήκα ε αίηεζε επαλεγγξαθήο ηνπ, δηόηη δελ
ππάγεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηνδίθαηεο δηαγξαθήο.

Με ζπκκεηνρή θνηηεηή ζηηο εμ απνζηάζεσο εμεηάζεηο

Δπηθνηλσλία κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη επίιπζε

ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ

ηνπ ζέκαηνο.

Αίηεζε κεηεγγξαθήο

Email πξνο ην θνηηεηή θαη ελεκέξσζε απηνύ γηα ηελ
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ κέζσ ηνπ
ηζηόηνπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη ζηηο εηδηθέο εθαξκνγέο κεηεγγξαθώλ/κεηαθηλήζεσλ.

Γήισζε καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ

Γηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ηε
γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.

Ύιε θαη ζύγγξακκα γηα ηηο εμεηάζεηο καζήκαηνο ΠΜ

Δπηθνηλσλία κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
θξάηεζε ηνπ ζπγγξάκκαηνο γηα ηε θνηηήηξηα.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε

Πξνώζεζε ηνπ κελύκαηνο ζην Γξαθείν πνπδώλ,
Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο.

Ο πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή

Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Παξίζεο

