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Αθήνα, 04/10/2022 

 

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου των ΕΤΕΠ του ΟΠΑ 

 

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. ΟΠΑ 6002/23-9-2022 επιστολή σας, σχετικά με 

την εκπροσώπηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και 

στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής: 

1. Βάσει του άρθρου 412 του Νόμου 4957/2022 ισχύει: «Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας: … β) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, …» 

2. Βάσει του άρθρου 413 του Νόμου 4957/2022 ισχύει: «1.Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των 

εκπροσώπων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και 

των ακαδημαϊκών μονάδων τους, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η 

διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι 

κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και 

κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.» 

3. Βάσει του άρθρου 413 του Νόμου 4957/2022 ισχύει: «3.Όλα τα συλλογικά 

όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, στα 

οποία προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και φοιτητών του Α.Ε.Ι., 

συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι 

εκπρόσωποι από κάθε κατηγορία.» 
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Συνάγεται βάσει των παραπάνω διατάξεων ότι για να αναδειχθούν οι εκπρόσωποι 

των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και την 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία είναι νέα συλλογικά όργανα και θα 

συγκροτηθούν εξ αρχής, πρέπει προηγουμένως να εκδοθεί η κοινή υπουργική 

απόφαση η οποία θα καθορίσει τις διαδικασίες ανάδειξής τους.  

Επιπλέον, δυστυχώς, για τα δύο αυτά όργανα δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη 

του άρθρου 449 των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4957/2022 και προβλέπει 

«6. Τα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων συνεχίζουν να λειτουργούν 

νομίμως με την υφιστάμενη σύνθεσή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

το αργότερο έως και την 31η.8.2023, οπότε οφείλουν να έχουν συγκροτηθεί 

σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Α’, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 

άρθρου 40.». Η διάταξη αυτή αφορά στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου του 

Κεφαλαίου Γ’ του Νόμου (Πρυτανικές Αρχές, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμήτορας, 

Κοσμητεία, Συνέλευση Τμήματος, Πρόεδρος Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα, 

Διευθυντής Τομέα). Τα συγκεκριμένα όργανα είναι καινούργια, συγκροτούνται εξ 

αρχής και δεν περιλαμβάνονται στα όργανα διοίκησης του Κεφαλαίου Γ’. 

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η δυνατότητα εκπροσώπησης των 

μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και στην 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ. 
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