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Θέμα: «Αποτίμηση των εργασιών και της λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΠ για την εξέταση της 

συνάφειας  διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» 

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 9508/04-9-2015 (ΦΕΚ 1927 Β΄/08-9-2015) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιστημονικής 

Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 106685/Δ3/29.6.2016 (ΦΕΚ 2087 Β’/07.7.2016) 

Υπουργική Απόφαση. 

 
Όσον αφορά στην ως άνω αποτίμηση για τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής για την εξέταση της συνάφειας 

των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων,  σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
  Η Επιστημονική Επιτροπή για την εξέταση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ορίστηκε αρχικά με 
την υπ’ αριθμ. 9508/04-9-2015 (ΦΕΚ 1927 Β΄/08.9.2015) Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 106685/Δ3/29.6.2016 (ΦΕΚ 2087 Β’/07.7.2016 Υπουργική Απόφαση, με κύριο σκοπό της λειτουργίας της να 
ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών – διδακτορικών 
τίτλων του ΕΕΠ με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου. Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις για εξέταση συνάφειας των μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των υποψηφίων 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και τις υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, οι  οποίες τις αποστέλλουν στην Επιτροπή του ΙΕΠ, ομαδοποιημένες ανά 
κλάδο – ειδικότητα και τίτλο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει τη συνάφεια και αποστέλλει 
τις σχετικές Πράξεις της στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΥΠΠΕΘ αντίστοιχα, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ακολουθείται ακριβώς η προαναφερόμενη 
διαδικασία. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαδικασία, κάθε εκπαιδευτικός  που θέλει είτε να προσληφθεί στην ΕΑΕ είτε 
να μετατεθεί σε αυτήν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εκάστοτε εγκυκλίου, ζητά με αίτηση στην οικεία Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης την τοποθέτησή του σε πίνακα ή τη μοριοδότησή του καταθέτοντας μεταπτυχιακούς ή και διδακτορικούς 
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τίτλους σπουδών σχετικούς με την Ειδική Αγωγή. Η υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ στην οποία καταθέτει την αίτησή του μπορεί 
με έγγραφό της να ζητήσει τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Συναφειών. Η Επιτροπή συνεδριάζει και 
αποφαίνεται για τη συνάφεια ή όχι του τίτλου με την ΕΑΕ. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποστέλλει την απάντηση και η 
υπηρεσία ενεργεί ενημερώνοντας τους δικαιούχους. Κάθε Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αξιολογείται με βάση 
κριτήρια που μπορεί να μην είναι κοινά σε όλους τους αποφοίτους, όπως η διπλωματική εργασία ή η συγκεκριμένη 
επιλογή μαθημάτων. Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ τα κριτήρια στα οποία 
βασίζεται, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής να μπορεί να ελέγξει αν το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  που σχεδιάζει να ακολουθήσει τα ικανοποιεί. Eπισημαίνεται ότι η Επιτροπή Συνάφειας έχει 
γνωμοδοτικό ρόλο και η συνάφεια που αποδίδει δεν έχει τη μορφή βεβαίωσης ή άλλου είδους εγγράφου που 
χρειάζεται να σταλεί στους δικαιούχους. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου και πραγματοποιούνται σε χώρο του ΙΕΠ ή με τηλεδιάσκεψη. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι άμισθη και 
αποτελείται από τους:  1) Κουρμπέτη Βασίλειο, Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2) 
Κούτρα Στέφανο, Σύμβουλο Β΄ του ΙΕΠ, με  αναπληρώτρια τη Χατζοπούλου Μαριάννα, Διευθύντρια Ειδικού ΔΣ Κωφών 
Πεύκης, 3) Βλαχόπουλο Λάζαρο, Σύμβουλο Β΄ του ΙΕΠ,  με αναπληρώτρια τη Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλο  Α΄ του ΥΠΠΕΘ,  
4) Μπαλαμώτη Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, με αναπληρώτρια τη Γελαστοπούλου 
Μαρία, Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, 5) Μπομπαρίδου Χρυσή, ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, με αναπληρωτή τον 
Παπαδόπουλο Νικόλαο,  Δ/ντή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά, 6) Τσιακούλια  Φίλιππο, Ψυχολόγο, 
με αναπληρωτή τον Αρβανίτη Δημήτριο, Εργοθεραπευτή στο ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, 7) Παναγιώτου Μάνθα, Κοινωνική 
Λειτουργό, με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Αθανασία, Λογοθεραπεύτρια, 8) Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνο, 
Σχολικό Νοσηλευτή, με αναπληρωτή τον Στεργιούλη Ιωάννη, Φυσικοθεραπευτή, 9) Χατζηπέτρου Ανθούλα, με 
αναπληρωτή τον Λογαρά Δημήτριο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΣΑμεΑ. 
 
 
 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εργασίες της Επιτροπής για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησαν αμέσως μετά την πρόσκληση του 
ΥΠΠΕΘ για ένταξη υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ΥΑ 116492/Ε2/18.7.2016) και ΕΕΠ 
(ΥΑ 116424/Δ3/18.7.2016) στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2016-2017. Η 
Επιστημονική Επιτροπή λειτούργησε βασιζόμενη στις  αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας, και παρά την 
ασφυκτική πίεση του χρόνου ολοκλήρωσε τις εργασίες της εγκαίρως σε πνεύμα ομοφωνίας και εξονυχιστικής 
διερεύνησης των προγραμμάτων σπουδών των εν λόγω μεταπτυχιακών. Λόγω  απουσίας θεσπισμένων κριτηρίων για 
τη συνάφεια των μεταπτυχιακών του ΕΕΠ η Επιτροπή βασίστηκε στο νομικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΠ και 
συγκεκριμένα το ισχύον καθηκοντολόγιο στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ. Από 
τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτριο Αρβανίτη, η εικόνα  για το  
ΕΕΠ αποτυπώνεται ως εξής: 1) Ποσοστό 70,6% των μεταπτυχιακών τίτλων κρίθηκε συναφές στον κλάδο και 16,8% στην 
Ειδική Αγωγή. Eιδικότερα, κατά τη διετία 2016-2017 ελέγχθηκαν πέρα από τις εκατοντάδες αιτήσεις των 
εκπαιδευτικών  και αιτήσεις του ΕΕΠ κατά ειδικότητα, όπως: ΠΕ: 959, ΠΕ30: 284, ΠΕ25: 15, ΠΕ28: 83, ΠΕ 21.26: 89, 
ΠΕ26: 32, ΠΕ22: 29, ΠΕ29: 15, ΠΕ24: 03 (Επισυνάπτονται αναλυτικοί και συγκριτικοί πίνακες αντίστοιχα των δυο ετών). 
Από τα αιτήματα του κλάδου των Ψυχολόγων το 23% κρίθηκε συναφές με τη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία. 
Επισημαίνεται ότι τα όποια προβλήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής οφείλονται 
στον τεράστιο όγκο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και ιδιαίτερα στη δυσκολία συντονισμού των πολλών 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η διεπιστημονική σύνθεση της Επιτροπής συνέβαλε θετικά δεδομένου ότι λήφθηκαν 
υπόψη τα καθήκοντα και οι εξειδικευμένες μέθοδοι παρέμβασης της κάθε ειδικότητας. Ιδιαίτερα χρήσιμη 
αποδείχθηκε η συνεισφορά των μελών του ΕΕΠ που συμμετείχαν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) δεδομένης της παρελθούσας εμπειρίας τους στην εξέταση της συνάφειας των 
μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Με  αφορμή την απόδοση διαφορετικής συνάφειας για 
τον ίδιο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών κατά το 2017 σε σχέση με το 2016 κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στην 
αποτίμηση αυτή το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει Τίτλους Μεταπτυχιακών  Προγραμμάτων Σπουδών αλλά κάθε 
αίτηση ξεχωριστά για τη συνάφεια των ΤΜΠΣ των υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑ) και Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Επισημαίνεται  επίσης ότι τα κριτήρια ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους 
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στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν ισχύουν για μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν 
λόγω απόφασης και δεν αφορούν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες που έχουν εγγραφεί και 
φοιτούν επίσης πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης. Κεντρικός στόχος της Επιτροπής ήταν αλλά 
και είναι να συμβάλει με την κρίση της στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού στον χώρο της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της νομιμότητας με όρους ισοτιμίας και δικαιοσύνης.  Οφείλουμε να επισημάνουμε το 
υψηλό επίπεδο συνεργασίας των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής αλλά και την ομοφωνία των αποφάσεων για τη 
συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η Επιτροπή ως γνωμοδοτικό επιστημονικό 
όργανο είναι στη διάθεση της διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών δομών της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης.  
Κλείνοντας οφείλουμε να τονίσουμε το δυσανάλογο εργασιακό φορτίο για τις γραμματείς της Επιτροπής, κ. Άννα 
Σπανάκη και Ευτυχία Κατσανδρή, οι οποίες εργάστηκαν με απαράμιλλο ζήλο για την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των 
πινάκων αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών. Στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών συνέδραμαν καθημερινά 
και τα μέλη της επιτροπής, Σύμβουλοι Β΄ του ΙΕΠ, Στέφανος Κούτρας και Λάζαρος Βλαχόπουλος, όπως και ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κουρμπέτης.  Η μελλοντική λειτουργία της Επιτροπής προϋποθέτει την ενίσχυση του έργου 
της από το ΥΠΠΕΘ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης και την 
στήριξή της από ειδικό πληροφορικής. Η πολύωρη και κοπιαστική ενασχόληση των μελών της Επιτροπής για τον 
έλεγχο των συναφειών εγείρει ενστάσεις και εκ νέου προτάσεις για τον επανακαθορισμό του ρόλου της εν λόγω 
Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει ως επιτελικό γνωμοδοτικό όργανο απαλλασσόμενη από 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Τα μέλη της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν διεκδίκησαν και δεν διεκδικούν το 
αλάθητο των αποφάσεων τους αλλά αντιπαρέρχονται ομόφωνα τις κακεντρεχείς κριτικές, οι οποίες υποκινούνται 
πιθανόν από κέντρα που δεν επιθυμούν την αναβάθμιση των δομών της Ειδικής Αγωγής. Καταληκτικά,  η επιτροπή 
αποφάσισε ομόφωνα να κοινοποιήσει τον σχετικό απολογισμό στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ και να ευχαριστήσει 
όλους εκείνους που συνέβαλαν στην απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων της.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  Αναλυτικοί και συγκριτικοί πίνακες 
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