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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/25-09-2017 

 

Σήμερα 25-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, η Επιστημονική Επιτροπή 

με Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Κουρμπέτη, Σύμβουλο Α’ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, αφού προσκλήθηκαν με τη νόμιμη διαδικασία, τα 

τακτικά μέλη κ.κ., Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π., Χρυσή 

Μπομπαρίδου, ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου, Σχ. 

Νοσηλευτής στο Ειδικό Σχολείο Περιστερίου,  Δημήτριος Αρβανίτης, 

Εργοθεραπευτής ΕΕΚ Αιγάλεω και ο Δημήτριος Λογαράς Επιστημονικός 

Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ.  

 

Έλαβαν επίσης μέρος στη συνεδρίαση μετά από πρόκληση και τα αναπληρωματικά 

μέλη, Ιωάννης Στεργιούλης, Φυσικοθεραπευτής στο ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων και 

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Δ/ντής Ειδικού Δ.Σ. Αυτιστικών Πειραιά. Δεν έλαβαν 

μέρος στην συνεδρίαση οι κ.κ. Λάζαρος Βλαχόπουλος , Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π., 

Γιώργος Μπαλαμώτης, Σχ. Σύμβουλος 9ης Περιφ. Ειδικής Αγωγής, Φίλιππος 

Τσιακούλιας, Ψυχολόγος ΕΕΕΚ Αιγάλεω και  Μάνθα Παναγιώτου, Κοινωνική 

Λειτουργός, οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα και είχαν εγκαίρως ενημερώσει 

για την επικείμενη απουσία τους. Η κ. Ανθούλα Χατζηπέτρου δεν είναι πλέον  

Επιστημονική Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ και αναμένεται ο ορισμός νέου εκπροσώπου 

ΕΣΑμεΑ. 

 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κ Άννα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερησίας 

διάταξης. 

 



 
 

Θέμα 2ο: Κρίση Αιτημάτων Θεραπείας συναφειών Ειδικής Αγωγής τίτλων 

σπουδών του Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 

σχολικού έτους 2017-18. Εισηγητής Β. Κουρμπέτης. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής , κ.Β.  Κουρμπέτης πήρε τον λόγο και 

είπε:  

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται και περιορίζονται από την Υπουργική 

Απόφαση (Αριθμ. 106685/Δ3) Συγκρότησης Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση 

συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων (ΦΕΚ 2087, 07/07/2016). 

  Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τις συνάφειες των 

μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και 

στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και να 

εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με το 

αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου. 

Ειδικότερα: 

1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δέχονται τις αιτήσεις για εξέταση συνάφειας των μεταπτυχιακών-

διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και 

στη Σχολική Ψυχολογία των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

ΕΑΕ και τις υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, οι 

οποίες τις αποστέλλουν στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά 

κλάδο-ειδικότητα και τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η 

Επιτροπή κρίνει τις συνάφειες 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.  

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προς εξέταση συνάφειας 

των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ, στη Σχολική 

Ψυχολογία καθώς και των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με το 

αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου και αποστέλλουν 

τα αιτήματα στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο - 

ειδικότητα και τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η 

Επιτροπή κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις της 

στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλεκτρονικούς 

φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών του Ε.Ε.Π. 

 



 
 

Συνεπώς, σύμφωνα με τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής όπως ορίζεται σαφώς 

από την υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνεται η εξέταση ενστάσεων ή αιτημάτων 

θεραπείας καθ’ όλη την διαδικασία κρίσης της συνάφειας.  

 

 

 

 

 

 

Η εξέταση των αιτημάτων με τη μορφή Αιτήσεων Θεραπείας μετά το πέρας της 

διαδικασίας κρίσης των συναφειών από την Επιτροπή των υποψήφιων αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ και των υποψηφίων αναπληρωτών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν απορρέει από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, υπερβαίνει 

την καθ’ ύλη αρμοδιότητά της συνιστώντας υπέρβαση εξουσίας και κατά την κρίση 

μας, δεν είναι σύννομη. 

 Προτείνω τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις 

ενστάσεων ή θεραπείας των υποψηφίων  των υποψήφιων αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ και  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες 

θα αποστέλλονται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.  

 

Επιπλέον τονίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι στη διάθεση της διοίκησης να 

υποστηρίξουν την οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία και παράλληλα  επισημαίνω ότι η 

δραστηριότητα της Επιτροπής είναι σύμφωνη όχι μόνο με τους κανόνες δικαίου που 

καθορίζουν τη λειτουργία της, αλλά και με τους κανόνες της επιστήμης και τα 

δεδομένα της κοινής πείρας και την αρχή της καλής πίστης, που είναι σχετικά με τη 

δραστηριότητα αυτή.   

 

Ο κ. Δ. Αρβανίτης έλαβε το λόγο και είπε:  

 

Στην περίπτωση διαβίβασης από αρμόδια ΠΔΕ αιτήματος για εξέταση συνάφειας 

μετά από αίτηση θεραπείας ενδιαφερομένου, προτείνω αυτή να εξετάζεται από την 

επιτροπή και η σχετική γνωμοδότηση να αποστέλλεται αιτιολογημένη στην ΠΔΕ. 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών, η Επιστημονική Επιτροπή κατά 

πλειοψηφία αποφαίνεται ότι:  

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής όπως ορίζεται σαφώς από 

την Υπουργική Απόφαση, δεν περιλαμβάνεται η εξέταση ενστάσεων ή 

αιτημάτων θεραπείας καθ’ όλη τη διαδικασία κρίσης της συνάφειας. Η εξέταση 

των αιτημάτων με τη μορφή Αιτήσεων Θεραπείας μετά το πέρας της 

διαδικασίας κρίσης των συναφειών από την Επιτροπή των υποψήφιων 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και των υποψηφίων αναπληρωτών του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν απορρέει από τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής, υπερβαίνει την καθ’ ύλη αρμοδιότητά της 

συνιστώντας υπέρβαση εξουσίας και κατά την κρίση μας, δεν είναι σύννομη.  

Επιπλέον συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου για σύσταση Επιτροπής 

Ενστάσεων, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις ενστάσεων ή θεραπείας των 

υποψηφίων  των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και  του 



 
 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), οι οποίες θα αποστέλλονται από 

τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό έληξε η συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
 

 

 

Βασίλειος Κουρμπέτης                                                                     Άννα Σπανάκη 


