
 

 

 

 

Λαμία, 19.05.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αρ. Πρωτ. Φ.11.1/4310 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           

------   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣ:  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  1. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Στερεάς Ελλάδας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2. Κ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στερεάς Ελλάδας 

------ 4. Π.Ε.Κ. Φθιώτιδας 
Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131 5. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. 

Ηλεκτρ. Δ/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  Στερεάς Ελλάδας. 

Πληροφορίες:      Τσουκνίδα Αθανασία 6. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας  

Τηλέφωνο: 22310 66151  Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 

Φαξ:                 22310 66167  (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

 

 
ΘΕΜΑ: «Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
 
 

Σχετικά:  

1. Το άρθρο 7, παρ. 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 59, παρ. 16α του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α’/24-05-2011). 

2. Την με αριθμό 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811 τ.Β’/11-08-2011) με θέμα: «Κριτήρια και 

διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

3. Το με αριθμ. 111528/Δ2/27-09-2011 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ. & Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 

σχετικά με την με αριθμό 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. 

4. Την με αριθμό 21410/Δ2/29-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 τ.Β’/02-03-2012) με θέμα: «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας …….  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

5. Το άρθρο 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το άρθρο 19 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/02-10-2008). 

7. Την με αριθμό 178562/Δ1/22-11-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 3063 τ.Β’/02-12-2013) με θέμα: 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας………… 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 

Υ.Α. και ισχύει. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, πληροφορούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό 

γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, ότι μπορεί να 

αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό 



Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 

Χρήστος Ι. Δημητρίου 

 

αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του 

Ν.1566/85 όπως αυτά ισχύουν.  

Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε 

κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να αιτηθεί την 

απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά.  

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη σχολική μονάδα στην οποία 

ανήκει ο εκπαιδευτικός και διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.   

Μαζί με την αίτηση για απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας, της οποίας σας επισυνάπτουμε 

υπόδειγμα, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρέπει να συνυποβάλλει φωτοαντίγραφα: 

1. Τίτλο σπουδών με τον οποίο έγινε ο διορισμός ή η μετάταξή του.   

2. Τίτλο σπουδών με τον οποίο ζητάει να του αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα. 

3. Αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης. 

Προκειμένου δε για τίτλο της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώρισή του 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο με το χορηγούμενο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

ημεδαπής. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας και το παρόν έγγραφο 

με την συνημμένη αίτηση να είναι αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε σχολείου, 

προκειμένου να έχουν συνεχή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι. 

 

Επισημαίνουμε ότι αιτήσεις διαφορετικές από το συνημμένο υπόδειγμα δεν θα γίνονται δεκτές 

και θα επιστρέφονται. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Σελίδα μία (1) αίτηση 

 


