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Βαθμός Ασφαλείας :    

Να διατηρηθεί μέχρι :                                                                       

 
Μαρούσι, 27-9-2011 

Αρ. Πρωτ.  111528/Δ2 
Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

 ΠΡΟΣ: 1. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας       
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

                           Έδρες τους 
 
2.  Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας  
     και Δευτεροβάθμιας  
     Εκπαίδευσης 
                            Έδρες τους     
 
  
  
 

 

 

 

 
----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑTA Α΄ 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι             
Πληροφορίες:3443425-3417  (Β/θμια Εκπ/ση) 
                          3443327-3316  (Α/θμια Εκπ/ση) 

 

  

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

                          Έδρες τους  
2. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
 

3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή  
    Τεχνών και Επαγγελμάτων  
 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ.α (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) 
«Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας  σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ). 
 
 
Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της 

ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διευκρινίζονται τα εξής: 

 

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 προκύπτει ότι για την απόδοση δεύτερης 

ειδικότητας απαιτείται άλλο πτυχίο, επιπλέον του πτυχίου διορισμού του εκπαιδευτικού. 

Εξαιρούνται  μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί από άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, 

κάνοντας χρήση άλλου πτυχίου, επιπλέον του πτυχίου διορισμού τους.  Το ίδιο ισχύει και για τους 

εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που έχουν μεταταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 
2009/1992 (Α 18) στις συνιστώμενες θέσεις των ανωτέρω κλάδων με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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άρθρου 30 του ίδιου νόμου.  Οι ως άνω εκπαιδευτικοί μπορούν,  για την απόδοση δεύτερης 

ειδικότητας, να καταθέτουν το πτυχίο, με βάση το οποίο έγινε ο αρχικός διορισμός τους.  

 

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, που κατέχουν, επιπλέον του πτυχίου 

διορισμού τους,  δύο ή και περισσότερα ακόμη πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε 

κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οφείλουν να επιλέξουν μόνο 
ένα από αυτά για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας.  

 

3. Εκπαιδευτικός διορισμένος στην Α/θμια Εκπ/ση, κάτοχος πτυχίου που εντάσσεται σε 

κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπ/σης  ή και το αντίστροφο, μπορεί να αιτηθεί να του 

αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μόνο όταν αυτή αφορά κλάδο/ειδικότητα της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης,  

στην οποία είναι διορισμένος.  

 

4. Το όριο των επτά (7) διδακτικών ωρών (παρ. 7) αφορά στα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης που 

μπορεί να διδάξει ο εκπαιδευτικός  είτε από τη βασική ειδικότητά του είτε από τη δεύτερη 

ειδικότητα,  που μπορεί να του αποδοθεί.  

 

5. Τα αναφερόμενα στην παρ. 7 ισχύουν και για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04.  
 

6. Εκπαιδευτικός που είχε αξιοποιήσει, τα προηγούμενα έτη, το δεύτερο πτυχίο του, βάσει της 

οδηγίας επτά (7) της αριθμ. 119052/Γ2/17-9-2008 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τις 

αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ. Ε.», οφείλει, εφόσον το επιθυμεί και επιτρέπεται 

από τις νέες διατάξεις, να αιτηθεί την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, δεδομένου ότι παύει η ισχύς 

της εν λόγω οδηγίας μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.   

 
   

 

 

                                                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

5. Διεύθυνση Προσωπικού  Π. Ε.& Δ. Ε. 

     Τμήματα A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 

6. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ. Ε. 

     Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4Α8Θ9-ΓΚ3


