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ΘΕΜΑ: «Κατάργηση των τεσσάρων (4) μητρώων των Στολών τοσ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΤΓΚΛΗΣΟ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ
(ςνεδπίαζη 8η/15-3-2018, θ. 9ο)

Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σν άξζξν 1 «Διάπθπωζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ – Νομική μοπθή ηων Α.Ε.Ι.» ηνπ Ν.
4485/2017 «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην
έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΕΚ 114Α΄/2017) θαη ην Π.Δ. 83/2013 «Μεηονομαζία ηος
Σ.Ε.Ι. Λάπιζαρ ζε Σ.Ε.Ι. Θεζζαλίαρ – Μεηονομαζία σολήρ και Σμημάηων – ςγσώνεςζη
Σμημάηων – Καηάπγηζη Παπαπηημάηων και Σμημάηων – ςγκπόηηζη σολών ηος Σ.Ε.Ι.
Θεζζαλίαρ» (ΦΕΚ 123Α΄/2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Δ.
127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/2013).
2. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ
εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» θαη ηδίσο ηελ πεξ. ιζη ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 «ύγθιεηνο».
3. Σηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΣΕΘ Θεζζαιίαο θαηαγξαθείζεο ζηα πξαθηηθά απηήο α)
πξ. 84/22-01-2016, 11ν ζέκα, β) πξ. 128/31-03-2017, 16ν ζέκα, γ) πξ. 133/11-05-2017,
7ν ζέκα, δ) πξ. 152/27-07-2017, 7ν ζέκα, θαζώο θαη ην ππ’ αξηζκ. 1/21-12-2017, ζέκα
2ν, πξαθηηθό ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο.
4. Σν γεγνλόο όηη παξνπζηάζηεθαλ δπζιεηηνπξγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ
θνηηεηώλ από εληαίεο δνκέο ζε επίπεδν ρνιώλ θαη όρη Σκεκάησλ.
5. Σελ ππ’ αξηζ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 627/28-11-2017/η. Τ.Ο.Δ.Δ.) Πξάμε ηνπ
Τπνπξγνύ Παηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε εθινγή
ηνπ θ. Ξελνθώληα πειηώηε ηνπ Δεκεηξίνπ, Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο, σο Πξύηαλε
ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο.

Απουασίζοσμε
ηελ θαηάξγεζε ησλ ηεζζάξσλ (4) κεηξώσλ ησλ ρνιώλ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο θαη ζπλεπώο
ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ κέζα από ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ
Σκεκάησλ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο. Με απόθαζε ηεο θνζκεηείαο είλαη δπλαηόλ λα ξπζκίδνληαη
νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κεηξώσλ ησλ Σκεκάησλ
ηεο ρνιήο.
Καηά ζπλέπεηα, ν Πξόεδξνο θάζε Σκήκαηνο ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Σκήκαηνο θαηά ηελ παξ. 11α ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.4485/2017 ζα ππνγξάθεη πιένλ όιε ηελ
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ζρεηηθή κε ηνπο θνηηεηέο αιιεινγξαθία ηνπ Σκήκαηνο (πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θάζε
είδνπο θιπ).
ρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο είλαη δπλαηό λα δνζεί από ηνλ Πξόεδξν εθάζηνπ
Σκήκαηνο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη’ εθαξκνγή ηεο
δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο (Ν. 2190/1999).
Σν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Θδξύκαηνο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζηα κεηξώα
ησλ ηεζζάξσλ (4) ρνιώλ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο δνκέο ησλ
Γξακκαηεηώλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ
Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο θαηά ηελ παξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Ν.4485/2017.
Με ηελ παξνύζα παύεη λα ηζρύεη ε ππ’ αξηζκ. 459/29-1-2016 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
πγθιήηνπ ηνπ ΣΕΘ Θεζζαιίαο κε ζέκα «Καλόλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεζζάξσλ κεηξώσλ ηνπ
ΣΕΘ Θεζζαιίαο» θαζώο θαη όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο [α) πξ. 84/22-01-2016, 11ν ζέκα,
β) πξ. 128/31-03-2017, 16ν ζέκα, γ) πξ. 133/11-05-2017, 7ν ζέκα, δ) πξ. 152/27-07-2017,
7ν ζέκα, θαζώο θαη ην ππ’ αξηζ. 1/21-12-2017, ζέκα 2ν, πξαθηηθό ηνπ Πξπηαληθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Ε.Θ. Θεζζαιίαο].
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