
❖ Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 

Προσωπικό) 

 

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα 

α) Τα Μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., 

προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη 

εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους 

(Ν.4009/2013, άρθρο 29, παρ. 3). 

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με 

απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των 

Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα 

Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν 

στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές 

περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.  

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα με τη θέση που 

προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό 

με την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την 

προκήρυξη της θέσης. 

δ) Με τη διάταξη της παρ. 10, του άρθρου 27 του Ν.4386/2016, καθορίζεται ότι η 

διαδικασία διορισμού σε θέσεις Μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η οποία γίνεται με 

προκήρυξη και στη συνέχεια με επιλογή από τη Συνέλευση Τμήματος ή της Σχολής ή 

τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι 

και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία επιλογής και 

περιοδικής αξιολόγησης του προσωπικού αυτού ρυθμίζονται στον Οργανισμό του 

Ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου. Για την 

έκδοση της απόφασης αυτής και την ακολουθητέα διαδικασία για την επιλογή 

λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 147/2009 (Α’ 189). 

ε) Με τη διάταξη της παρ. 11β, του άρθρου 27 του Ν.4386/2016, καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις των Μελών Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία 



κατ' ελάχιστο είκοσι έξι (26) ώρες την εβδομάδα και να παρέχουν κάθε μορφής 

εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.  

 

Τα καθήκοντα που ασκεί κάθε Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. ανατίθενται, σύμφωνα με την εκάστοτε 

νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα ή άλλης 

ακαδημαϊκής μονάδας, που έχει και την ευθύνη της τήρησης των καθηκόντων που 

έχει αναθέσει. Η σχετική πράξη επικυρώνεται από την Γ.Σ. του οικείου Τομέα, ή της 

οικείας ακαδημαϊκής μονάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει η Συνέλευση 

του Τμήματος. 

Τα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζεται το Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να αντιστοιχούν 

στα προσόντα που έχει και να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 

εφαρμοσμένες ανάγκες της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη 

της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Αν οι θέσεις του 

προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται 

από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα (παρ. 2 άρθρου 76 N. 

4485/2017).   

 

1. Τα Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συμμετέχουν στην ερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία διεξάγεται με χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εκτός του ωραρίου τους και 

εφόσον δεν παρακωλύεται η άσκηση των καθηκόντων τους. Το ύψος της αμοιβής και 

οι λοιποί όροι της παροχής υπηρεσιών συμφωνούνται μεταξύ του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. και 

του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν την έρευνα. 

2. Η συμμετοχή των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια, σε 

συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γίνεται στο πλαίσιο των αποφάσεων της 

Συγκλήτου του Ιδρύματος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 

εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του οικείου Τομέα, σπουδαστηρίου ή 

εργαστηρίου. 

3. Κάθε Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. υποβάλλει κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, προς τον 

άμεσο προϊστάμενο, πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους και την έκθεση 

απολογισμού των δραστηριοτήτων του, στη διάρκεια του προηγούμενου 



ακαδημαϊκού έτους. Η έκθεση, καθώς και οι προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση 

της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, κοινοποιούνται στον επικεφαλή της 

ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. 

4. Στα Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. παρέχεται κάθε διευκόλυνση για επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, 

ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που συμμετέχουν σε 

μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

5. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π, είναι δυνατόν να οργανώνονται στο Π.Δ.Μ. 

προγράμματα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης των Μελών Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 


