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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση της Συγκλήτου/Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στη συνεδρίαση αριθμ. 87/28-07-2016, στο 190 θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Σχετικά με την παρουσία των μελών Ε.Π. στο Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας», η οποία έχει ως
εξής

Αποφασίζει

1. Η παρουσία των μελών ΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων και
όσων ασκούν Διοικητικό έργο, στο ΤΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3)
ημέρες την εβδομάδα.

2. Ο μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας, σε μία ημέρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 8 (οκτώ), εκ των οποίων μέχρι έξι (6) ώρες, μπορεί να είναι θεωρητική
διδασκαλία.

3. Θεωρητικό μάθημα δεν μπορεί να διδάσκεται περισσότερες από δύο (2) ώρες την
ημέρα. Στην περίπτωση θεωρητικού μαθήματος τριών (3) ωρών και αν δεν γίνεται
διαφορετικά, αυτό μπορεί να διδαχθεί σε μία ημέρα. Μαθήματα θεωρητικά πέντε
(5) ωρών κατανέμονται, όπως προηγουμένως.

4. Τα ωρολόγια προγράμματα των τμημάτων πρέπει να γίνονται σε κοινή «Φόρμα»,
που θα προταθεί και η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά.

• Μάθημα (Θεωρητικό ή Εργαστηριακό και εξάμηνο)
• Αίθουσα διδασκαλίας
• Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα (μόνιμου ή έκτακτου) με τη βαθμίδα του

5. Οι ώρες γραφείου των μελών ΕΠ, για φυσική επικοινωνία με τους φοιτητές, πρέπει
να είναι τουλάχιστον δύο (2) δίωρα εβδομαδιαίως, να μη συμπίπτουν με διδακτικό
ωράριο και θα πρέπει να φαίνονται επάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η παραπάνω απόφαση έχει εφαρμογή από σήμερα 28-7-2016.
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Η μη τήρηση της απόφασης αυτής από κάποιο μέλος Ε.Π. θα επισύρει τις από το Νόμο
πειθαρχικές κυρώσεις

Εσωτερική Διανομή: Ο
- Γραφεlο Προέδρου
- Αναπληρωτές Προέδρου
- Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων &

Επιτροπών
- Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσlας - Μελετών (Λαμία)
- Μέλη ΑκαδημαΙκής κοινότητας
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