Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 66 του Ν. 4415/2016
Νοµικό πλαίσιο
Νόµος 4009 - Άρθρο 29, παρ. 3
3. 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.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται από τον πρύτανη
στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσµητόρων.
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.

Νόµος 4415 - Άρθρο 66
α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. µόνιµοι και µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. κατά αναλογική εφαρµογή των προβλεπόµενων στις
διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και της παρ. 3
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε
τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και έχουν αποδεδειγµένα προσφέρει
σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύµατος, για την
εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου του. Η ένταξη
πραγµατοποιείται µε απόφαση της Κοσµητείας, έπειτα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής που
αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσµήτορα και
µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος ή Σχολής, ανάλογα µε την
ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος, και την έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στο εδάφιο α΄, οι
υπηρετούντες εντάσσονται σε κενές ή συνιστώµενες µε µετατροπή των θέσεων τους, οργανικές
θέσεις της προβλεπόµενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., µε
αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόµενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Το παρόν εδάφιο
εφαρµόζεται και για τα υπηρετούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µέλη Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον
κατέχουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) τυπικά προσόντα.
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Εξειδίκευση προϋποθέσεων για ένταξη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Το γνωστικό αντικείµενο του αιτούντος, όπως προκύπτει από το πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που έχει (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), πρέπει να είναι ίδιο ή συναφές µε το γνωστικό
αντικείµενο της ακαδηµαϊκής µονάδος (Τµήµα ή Σχολής), στην οποία ζητά να ενταχθεί
ο ενδιαφερόµενος.
Α) Το πτυχίο του ενδιαφερόµενου πρέπει να είναι από τµήµα µε το ίδιο αντικείµενο (πτυχίο
νοµικής σε τµήµα νοµικής, πτυχίο τµηµάτων γενικά πληροφορικής σε τµήµα πληροφορικής
του ΑΠΘ). Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι αντιστοιχίσεις που έχουν αποφασιστεί και
αφορούν τις µεταγραφές των φοιτητών.
Β) Η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου αναφέρεται σε συγγενή τµήµατα. Ο
προσδιορισµός της συνάφειας γνωστικών αντικειµένων – πτυχίων πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικός. Με µια ευρεία θεώρηση µπορούν να θεωρηθούν συναφή τα γνωστικά
αντικείµενα τµηµάτων της ίδιας σχολής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε τµήµατα άλλων
σχολών (π.χ. το τµήµα χηµικών µηχανικών µπορεί να θεωρηθεί συναφές µε το χηµικό).
2. «έχουν αποδεδειγµένα προσφέρει σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά έργο στην εν γένει
λειτουργία του Ιδρύµατος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
εφαρµοσµένου έργου του»
Οι υπηρεσίες, που αποδεδειγµένα έχουν προσφέρει κατά την περίοδο που ήταν διοικητικοί
υπάλληλοι, είναι δύο επιπέδων α) στο τµήµα και β) σε συγκεκριµένο εργαστήριο
εκπαιδευτικό ή ερευνητικό.
Αναφορικά µε τις εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση
του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου τους σε επίπεδο τµήµατος αυτές
µπορούν να αφορούν:
Α) Υποστήριξη λειτουργίας βιβλιοθήκης ως βιβλιοθηκονόµοι. Στο βαθµό που είναι
πτυχιούχοι τµήµατος ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας, στο ΑΠΘ δεν έχουµε ίδιο ή συναφές τµήµα µε
το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, µε αποτέλεσµα να µην εκπληρώνεται η πρώτη
προϋπόθεση και, εποµένως, να µην µπορεί να είναι θετική η εισήγηση.
Εάν είναι απόφοιτος άλλου τµήµατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ τότε το ασκούµενο έργο δεν συνδέεται µε
δεξιότητες που προκύπτουν από το πτυχίο του και, εποµένως, δεν µπορεί να είναι θετική η
εισήγηση.
Β) Υποστήριξη λειτουργίας νησίδων πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουµε δύο
περιπτώσεις: i) ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη των Η.Υ. και ii) την υποστήριξη µόνο της
εκπαίδευσης. Στο βαθµό που έχουν πτυχίο τµηµάτων πληροφορικής µπορούν να γίνουν
δεκτοί στο τµήµα Πληροφορικής της ΣΘΕ ή σε συναφές τµήµα, µόνο εφόσον η τοποθέτησή
τους έχει γίνει µε αποφάσεις τµήµατος ή τοµέα και το εκτελούµενο έργο ήταν µέσα στο
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πλαίσιο του συµβατικού τους ωραρίου. Εάν το πτυχίο τους δεν είναι ίδιο ή συναφές τότε οι
εργαστηριακές δεξιότητες που πηγάζουν από αυτό δεν συνδέονται µε το εκτελούµενο έργο.
Γ) Γενική γραµµατειακή υποστήριξη µε συλλογή στοιχείων, επεξεργασία δεδοµένων,
αρχειοθέτηση, υποστήριξη ΟΜ.Ε.Α. ή ΜΟ.ΔΙ.Π. Όλες αυτές οι αρµοδιότητες αφορούν µε
την ευρεία έννοια υποχρεώσεις διοικητικού υπαλλήλου και ως εκ τούτου δεν αποτελούν
εργαστηριακό, ερευνητικό και εφαρµοσµένο έργο και, εποµένως, δεν µπορεί να είναι θετική
η εισήγηση.
Ο αιτών, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει, θα πρέπει να έχει υπηρετήσει
σε συγκεκριµένο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό εργαστήριο και η τοποθέτησή του σε αυτό θα
πρέπει να πιστοποιείται µε πρακτικά Γ.Σ. Τµήµατος ή Τοµέα, µε βάσει τις τεχνικές
δεξιότητες που έχει (σύµφωνα µε το πτυχίο του). Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να έχει
υλοποιηθεί εντός του συµβατικού ωραρίου του διοικητικού υπαλλήλου.
Για να υπάρχει θετική εισήγηση θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις
του νόµου. Αρχικά µπορεί να εξετάζεται, εάν ο αιτών ήταν τυπικά τοποθετηµένος σε θέση από
την οποία µπορούσε να ασκήσει εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της θητείας του ως διοικητικού υπαλλήλου και, εάν αυτό
υφίσταται, να εξετάζεται εάν το γνωστικό αντικείµενο – πτυχίο που έχει είναι ίδιο ή συναφές µε
το γνωστικό αντικείµενο – πτυχίο του τµήµατος στο οποίο έχει κάνει αίτηση.
Διαδικασία απόφασης
1. Ο κοσµήτορας ορίζει τριµελή επιτροπή που αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος
Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε αίτηση χωριστά. Για τη σύνθεση της τριµελούς επιτροπής ο κοσµήτορας
δύναται να ζητήσει τη γνώµη του προέδρου του τµήµατος ή της Γ.Σ. του τµήµατος.
2. Η εισήγηση της επιτροπής παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση Τµήµατος ή Σχολής,
ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος και αυτή
εγκρίνει ή όχι την εισήγηση.
3. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Κοσµητείας εάν υπάρχει σύµφωνη γνώµη της
Γ.Σ. του τµήµατος.
4. Έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Απογραφικό δελτίο
Ονοµατεπώνυµο:
Τµήµα που έχει απονείµει το πτυχίο:
Δεξιότητες που προκύπτουν από τον κάτοχο του τίτλου όπως αυτές περιγράφονται στα δελτία
της ΜΟ.ΔΙ.Π.:
3

Μεταπτυχιακό δίπλωµα (εάν υπάρχει):
Πιστοποιητικά ειδικών τεχνικών γνώσεων:
Δεξιότητες που προκύπτουν από τον κάτοχο του τίτλου:
Ηµεροµηνία πρόσληψης ή µετάταξης ως διοικητικού υπαλλήλου:
Υπηρεσιακές µονάδες στις οποίες έχει υπηρετήσει:
Υπηρεσιακή µονάδα στην οποία άσκησε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρµοσµένο έργο:
Χρονική διάρκεια:
Απόφαση ένταξης και ανάθεσης των συγκεκριµένων καθηκόντων:
Ακριβής παράθεση – καταγραφή καθηκόντων:
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