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Ταχ. Δ/νση:
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ΚΟΙΝ:
Σχολές και Τμιiματα

Θέμα:

«Απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Eλλrιδας σχεΤΙKrι με την πρόσληψη
έκτακτου ε1>.7!αlδευτικούπροσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.»
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Σας γνωστοποιούμε την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη
συνεδρίαση αριθμ. 151/01-11-2018, στο 3" θέμα της ημερήσιας διάταξης. σχετικό με την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικοί) προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 20 Ι8-20 Ι9. προκειμένου
να λάβετε γνιίιση, η οποία έχει ως εξιiς:
«Ι1 Σίιγκλητος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλι'ιδας, λαμβάνοντας υπόψη:
α) το γεγονός ότι μέχρι σιiμερα δεν έχει αποσταλεί απι\φαση απι\ τον Υπουργι\ Παιδείας.
Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την κατανομή πιστώσεων, για την πρόσληψη διδακτικού και
εκπαιδευτικού προσωπικοί) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρι\νου. για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
β) το γεγονός ι\τι διανύουμε ιiδη την 5'Ι εβδoμrιδα μαΟημάτων, σίιμφωνα με το
χρoνoδιrιγραμμα Έναρξης - Λιiξης Εξαμιiνων και Εξεταστικών Περιόδων του Τ.Ε.Ι. Στερεrις
Eλλrιδας, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που εγκρίΟηκε με την απόφαση της Συγκλιiτου του
Τ.Ε.Ι. Στερεrις Eλλrιδας, στη συνεδρίαση αριθμ. 140129-05-20Ι8 (Οέμα 150).
γ) τον Εσωτερικό Κανονισμι\ Προπτυχιακάιν Σπουδιίιν του Τ.Ε.1. Στερεάς Eλλrιδας, που
εγκρίθηκε με την απόφαση της Συγκλιiτου του Τ.Ε.Ι. Στερει'ις Ελλι'ιδας, στη συνεδρίαση αριΟμ.
144/19-07-2018 (Οέμα 4''). απι\φαση με αριΟμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι. 5091/18-09-2018 και δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 40901τ. Β '/19-09-20 18,
δ) το γεγονι\ς ότι το Τμιiμα Διοίκησης. Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικιον και
Τουριστικάιν Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Eλλrιδας, με έδρα την Άμφισσα τελεί υπι\ κατι'ιληψη
απι\ τους φοιτητές του Τμήματος, με ένα απι\ τα κυριι\τερα αιτιiματι'ι τους την πρόσληψη
έκτακτου εκπαιδευτικοί) προσωπικού, για την διδασκαλία ι\λων των μαθημι'ιτων του εξαμιiνου,
λόγω ι\τι στο Τμήμα υπηρετούν μίινο πέντε μέλη Δ.Ε.Π., καΟιος και
ε) την επικείμενη Ψιiφιση του νομοσχεδίου του Υπουργού Παιδείας. ΊΞρευνας και
Θρησκευμι'ιτων, για την κατι'ιργηση του Τ.Ε.Ι. Σπρει'ις Ελλι'ιδας και την απορρίιφηση των
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Τμημάτων του από το Πανεπισηιμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΛ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μεΤ{1
από διαλOγlΚ11συζιιτηση, ομόφωνα,
Αποφασίζει
Ότι η Σί)γκλητος του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας, εκφράζει για ακόμη μία φορά την έντονη
ανησυχία της και διαμαρτιφία της, δι6τι μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίημες
διαδικασίες απι) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να
προσληφθεί έκτακτο εκπαιδευηκό προσωπικό απ6 τα ΤΕΙ της χώρας και εάν αυτό συνεχιστεί και
με δεδομένο {JτΙδιανί>ουμε την 5'} εβδομάδα μαθημάτων, υπ{φχει το σοβαρ6 ενδεχ6μενο να μην
καλυφθούν οι απαιτούμενες 13 διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων αυτών κατά το τρέχον
χειμεριν6 εξ6μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Επιπλέον, η έντονη ανησυχία της
Συγκλήτου του Τ.Ε.1. Στερε6ς Ελλ6δας οφείλεται και στο γεγονός της επικείμενης ψήφισης του
νομοσχεδίου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμ6των, για την κατ6ργηση του Τ.Ε.1.
Στερε6ς Ελλ6δας και την απορρόφηση των Τμημ6των του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το
ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, λαμβ6νοντας υπ6ψη ότι τα χρονοδιαγρ6μματα Έναρξης
- ΛΙ1ξης Εξιψιινων και Εξετασηκών Περι6δων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
των ανωτέρω Πανεπιστημίων είναι διαφορετικ6 και για να καλυφθοί>ν οι απαιτούμενες διδακτικές
εβδομ6δες των μαθημ6των αυτιον ενδέχεται να πρέπει να υπ6ρξει ειδΙΚ11νομοθετικιι ρύθμιση.»

Διείιθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
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Εσωτερική ΔιανομιΊ :
- Πρύτανη του Τ.ε.Ι.
- Αντιπρυτάνεις
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Πέτρος Λάμψας
Καθηγητής
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Τμιιμα Προσωπικού (Λαμία)
Περιφερειακό ΤμιΊμα Προσωπικού (Ψαχνά)
Τμήμα ΣολλογικΙΙΝ και Α roμικι1)ν Οργάνων και
Επιτροπών
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