
 
 

Anlage 16: Διαχείριση παραπόνων στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
(απόφαση της Σχολικής Εφορείας από 25.02.2020) 

1. Παράπονα και σχολική ανάπτυξη 

Στην καθημερινότητα ενός σχολείου υπάρχουν πολλές φορές παράπονα, τα οποία μπορεί να είναι 

δυσάρεστα για το πρόσωπο το οποίο αφορούν. Ταυτόχρονα όμως μια εποικοδομητική, ανάλογη της 

περίστασης και διαφανής αντιμετώπιση ενός παραπόνου ή προβλήματος προσφέρει τη δυνατότητα για 

περαιτέρω βελτίωση, τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Τα παράπονα μπορούν να 

λειτουργήσουν ως „μηχανισμός αφύπνισης“ και να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Με την 

αντικειμενική  αντιμετώπιση των παραπόνων και των προβλημάτων εμποδίζεται συνήθως η 

επανάληψη   και η κλιμάκωση του προβλήματος. Αυτό συντελεί σε ένα θετικό σχολικό κλίμα. Όταν τα 

παράπονα αντιμετωπιστούν σαν αφορμή για βελτίωση, μπορεί κανείς να τα αξιοποιήσει για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του σχολείου. Ένα παράπονο μπορεί έτσι να αποτελέσει ευκαιρία. 

 

2. Διαχείριση παραπόνων  

 

2.1. Διασαφήνιση της αφορμής 

 

Συχνά αναφέρονται παράπονα στη διεύθυνση του σχολείου προσωπικά, μέσω τηλεφώνου ή γραπτά, 

χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως προσπάθεια για άμεση διασαφήνιση του περιστατικού μεταξύ των 

ενδιαφερομένων. 

Η διεύθυνση ελέγχει την αφορμή του παραπόνου και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σε αυτήν τη φάση η  

διεύθυνση δεν λαμβάνει θέση επί του περιεχομένου ούτε αξιολογεί, αλλά παραπέμπει στην 

προβλεπόμενη από τον κανονισμό της ΓΣΘ διαδικασία περί διαχείρισης παραπόνων. Το ίδιο ισχύει και 

για παράπονα τα οποία αναφέρονται σε μέλη του ΔΣ της Σχολικής Εφορείας και της Διεύθυνσης του 

διοικητικού τομέα.   

 

2.2. Αντιμετώπιση παραπόνων και προβλήματος 

Η αντιμετώπιση των παραπόνων θα έπρεπε κανονικά να αρχίζει στο επίπεδο όπου εμφανίζονται τα 

προβλήματα. Μόνο όταν δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις σε εκείνο το επίπεδο, απευθύνεται κανείς 

στο αμέσως επόμενο επίπεδο αρμοδιότητας.  

 

2.3. H ακολουθία αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση παραπόνων  

Η ακολουθία αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση παραπόνων στη ΓΣΘ ορίζεται από τον σχολικό κανονισμό 

(πβ. ακολουθία αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση παραπόνων). Η πορεία της διαδικασίας αυτής πρέπει 

να τηρείται από όλους τους εμπλεκομένους. 

 

2.4. Παρέμβαση της διεύθυνσης 

Σε προβλήματα με μεγάλη εμβέλεια συνεπειών, όπως π.χ. σε σοβαρά υπηρεσιακά παραπτώματα ή 

περιστατικά που μπορεί να επιφέρουν ποινικές συνέπειες, πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η διεύθυνση 

και ανάλογα με την περίπτωση να παρέμβει και να φροντίσει για τη διαλεύκανση του περιστατικού. Για 

αυτόν τον σκοπό πρέπει όλες οι πλευρές να κληθούν και να ακουστούν οι απόψεις τους. Κατά 

περιπτώσεις μπορούν να ληφθούν αμέσως μέτρα, για να εξαλειφθούν τυχόν κίνδυνοι για το σχολείο ή 

τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό διερευνάται και το αποτέλεσμα της έρευνας 



 
 

καταγράφεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διεύθυνση ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο της 

Σχολικής Εφορείας και κατά περίπτωση τους εκπροσώπους των γονέων, τον σχολικό κοινωνικό 

λειτουργό και, αν είναι απαραίτητο, την αστυνομία. 

 

2.5. Καταγραφή 

Όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων καταγράφονται. 

 

Ακολουθία αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση παραπόνων 

Σε κάθε στάδιο της ακολουθίας αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση παραπόνων επιδιώκονται συμφωνίες 

για τη μελλοντική συμπεριφορά, οι οποίες και καταγράφονται. 

 

 ΠΟΙΟΣ; ΤΙ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μαθητής/ 
εκπρόσωπος μαθητών/ 
μαθητικό συμβούλιο 

1. στάδιο:  
επικοινωνία με τον καθηγητή 
του μαθήματος 
κατ’ επιλογήν 
τον καθηγητή της τάξης/ τον 
καθηγητή εμπιστοσύνης/τον 
υπεύθυνο της αντίστοιχης 
σχολικής βαθμίδας1 

Ο μαθητής απευθύνεται στον καθηγητή  

γονείς/  
εκπρόσωποι γονέων/ 
συμβούλιο γονέων 

2. στάδιο:  
επικοινωνία με τον καθηγητή 
του μαθήματος 

Οι γονείς απευθύνονται στον 
εμπλεκόμενο καθηγητή κατά την ώρα 
συνεργασίας του και λαμβάνουν τις 
απαντήσεις στα ερωτήματά τους.  

γονείς 3. στάδιο:  
επικοινωνία με τον 
α) υπεύθυνο του τομέα 
β) υπεύθυνο της αντίστοιχης 
σχολικής βαθμίδας 

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατόν 
να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, 
οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν 
στον υπεύθυνο του τομέα ή της 
αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας κατά 
την ώρα συνεργασίας τους 

γονείς 4. στάδιο:  
επικοινωνία με τον διευθυντή  

Σε περίπτωση που και πάλι δεν κατέστη 
δυνατόν να δοθούν ικανοποιητικές 
διευκρινίσεις, οι γονείς απευθύνονται 
στον διευθυντή.  

γονείς 5. στάδιο:  
επικοινωνία με το ΔΣ της 
Σχολικής Εφορείας 

Σε περίπτωση που το παράπονο 
οδηγήσει σε αποχώρηση του μαθητή 
από το σχολείο, επιδιώκεται μια 
συζήτηση με μέλη του ΔΣ της Σχολικής 
Εφορείας.  

 
1 Λυκειάρχης, Γυμνασιάρχης, Υπεύθυνη Ανώτερης Βαθμίδας, Υπεύθυνη Μέσης Βαθμίδας, ιδιαίτερα για 

θέματα σχετικά με απολυτήρια. 


