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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων αφορά στη συλλογή και διαχείριση παραπόνων, από
φοιτητές η άλλα άτομα που συνεργάζονται ή απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ. για
φοιτητικά θέματα, εκπαιδευτικές, διοικητικές η άλλου είδους παρεχόμενες υπηρεσίες. Η
διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1. Συμπλήρωση Εντύπου Υποβολής Παραπόνων, που είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Τμήματος, και καταγραφή με σαφήνεια και αντικειμενικότητα του
προβλήματος που αντιμετώπισε ο ενδιαφερόμενος και αφορούσε εκπαιδευτικό, διοικητικό η
όποιο άλλο ζήτημα.
Βήμα 2. Υποβολή του Εντύπου Παραπόνων ηλεκτρονικά η με φυσική παρουσία στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Βήμα 3. Διαβίβαση του αιτήματος στον Προέδρο του Τμήματος, ο οποίος ενημερώνει το
Σύμβουλο Καθηγητή (εάν πρόκειται για φοιτητή) η επιλαμβάνεται του θέματος σε επικοινωνία
με την αρμόδια υπηρεσία που άπτεται του ζητήματος.
Βήμα 4. Ηλεκτρονική ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την πορεία του αιτήματός του μέσω
της Γραμματείας του Τμήματος, εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων.
Βήμα 5. Εάν παρόλα αυτά, το ζήτημα είναι αρκετά σύνθετο και απαιτεί περαιτέρω χρόνο η
επίλυσή του, τότε συγκαλείται η Επιτροπή Επίλυσης Φοιτητικών Θεμάτων (εάν πρόκειται για
φοιτητικό ζήτημα) η σε άλλη περίπτωση ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος ή/και τα
αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για εκ νέου διερεύνηση.
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Ημερ.

Παρακαλούμε όπως διατυπώσετε με συντομία και ακρίβεια, το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε η το
παράπονό σας σχετικά με τις υπηρεσίες του Τμήματος, παρέχοντας επαρκή πληροφόρηση για το θέμα και
τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτό το βήμα (αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ξεχωριστή επιπλέον σελίδα).

Αποδέχομαι τη δυνητική χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπό, που εξυπηρετεί τη
διαχείριση της παρούσας διαμαρτυρίας μου.
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