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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)
Αγαπητοί σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας,
Καταρχάς θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη και από εσάς και από τους γονείς σας για τις
όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην αποσαφήνιση της διαδικασίας εφαρμογής του
Άρθρου 87 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/8-8-2016), σύμφωνα με το οποίο οι σπουδαστές
του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας «δύνανται να παρακολουθούν
και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων» στο
τμήμα μας. Σαν ακαδημαϊκοί, αλλά και σαν γονείς, γνωρίζουμε πόσο βαρύνουν οι σπουδές τον
συνεχώς μειούμενο οικογενειακό προϋπολογισμό, και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από τα δυο τμήματα καθώς και από τη διοίκηση
του Ιδρύματος για την ταχύτερη εφαρμογή του νόμου.
Για να έχετε καλύτερη εικόνα των δυσκολιών και των ενεργειών που έχουν ήδη γίνει, θα
πρέπει να τονιστούν και να συνυπολογιστούν ορισμένες παράμετροι:
1) Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 100, ΦΕΚ 135/5-6-2013), μέχρι 31/10/2018
οπότε τα υπό μετάβαση τμήματα καταργούνται, οι σπουδαστές της Λαμίας υπάγονται στο
τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία).
2) Για τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, δεν υπήρχε η παραμικρή ενημέρωση πριν τη
δημοσίευσή του (8 Αυγούστου 2016), ώστε να έχουμε προβεί σε κατάλληλες ενέργειες
προετοιμασίας και υλοποίησης. Εντούτοις καταφέραμε να ανταποκριθούμε, δίνοντας τη
δυνατότητα ήδη από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2016 στους σπουδαστές του
τμήματος Ηλεκτρολογίας να εξεταστούν στην Χαλκίδα, αντιστοιχώντας τα περισσότερα
θεωρητικά μαθήματα.
3) Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) έχει
μεγάλες ομοιότητες με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία), αλλά
τα δυο προγράμματα δεν είναι ταυτόσημα. Παρατηρούνται διαφορές και σε μαθήματα
αλλά και στο εξάμηνο διδασκαλίας (χειμερινό – εαρινό). Κατά συνέπεια οι όποιες ενέργειες
θα πρέπει, όχι μόνο να διευκολύνουν τη φοίτηση, αλλά και να διασφαλίζουν το εγκεκριμένο
πρόγραμμα σπουδών καθώς και το πτυχίο που απονέμεται με την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων του σπουδαστή.

4) Οι διαδικασίες εφαρμογής του άρθρου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουν
ή να υποβαθμίσουν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
(Χαλκίδα), το οποίο λόγω σημαντικών ελλείψεων σε πόρους, υλοποιείται ήδη με δυσκολίες.
Η μαζική μετακίνηση σπουδαστών, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και ενίσχυση του
τμήματος στη Χαλκίδα, εγκυμονεί τον κίνδυνο υποβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στο σύνολό της και κάτι τέτοιο είναι ευθύνη όλων μας να αποτραπεί.
5) Υπάρχει ισχυρή θέληση να υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 87 και πιστεύουμε ότι το
τμήμα μας θα μπορέσει να υλοποιήσει πλήρως τις ευθύνες που απορρέουν ήδη από το
τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017), παρέχοντας τη
δυνατότητα σε όσους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας το επιθυμούν να κάνουν
χρήση του άρθρου για όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους που
διδάσκονται στο Χειμερινό Εξάμηνο στη Χαλκίδα.
Βάσει των παραπάνω και για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της υποδοχής των
σπουδαστών στη Χαλκίδα, ορίσαμε μια διαδικασία μέσω της πλατφόρμας eclass που πρέπει
να ακολουθηθεί από τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) για να
μπορέσουν να δηλώσουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους στο
τμήμα μας. Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο
Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφής, δημιουργείται μια λίστα με τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας στο eclass ώστε να μπορούμε στο άμεσο μέλλον να σας
ενημερώνουμε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις όποιες ενέργειες απαιτούνται.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αρχίσετε την εγγραφή σας προς
αποφυγή λαθών.
Προσοχή.
1. Για να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις στο Ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ενέργειες που
περιγράφονται πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.
2. Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα). Πέραν των ανωτέρω, οι σπουδαστές πρέπει να
κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματά τους στο τμήμα Ηλεκτρολογίας
(Λαμία) μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής γραμματείας καθώς και όποιες άλλες
ενέργειες ανακοινώσει το τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία). Όποιος/α δεν εγγραφεί
ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία) σημαίνει ότι δεν έχει κάνει δήλωση
μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής
στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου/ Σεπτεμβρίου.
Καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!
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