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Θζμα: Κριτιρια και διαδικαςία απόδοςθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ  ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ 
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
 
 
 

H ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
I. Σισ διατάξεισ: 
1. του άρκρου 14 του ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Αϋ).   
2. του άρκρου 7 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - 
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ». 
3. του άρκρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Αϋ). 
4. τθσ αρικμ. 118842/Γ2/17-9-2008 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Παιδείασ (ΦΕΚ 1984 Βϋ) «Ανακζςεισ 
μακθμάτων  Γυμναςίου, Γενικοφ Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.» 
5. τθσ αρικμ. 1120/H/07-01-2010 (ΦΕΚ 1 Βϋ) Απόφαςθσ περί «Κακοριςμοφ αρμοδιοτιτων Τφυπουργϊν 
του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων». 
6. του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα  κυβερνθτικά όργανα», που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π. δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Αϋ).  
II. Σο γεγονόσ ότι από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 
  
 
 

Αποφαςίηουμε 
 

Σα ειδικότερα κριτιρια και θ διαδικαςία απόδοςθσ τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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1. τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
είναι κάτοχοι πτυχίου ςε διαφορετικό γνωςτικό αντικείμενο μπορεί να αποδίδεται, φςτερα από αίτθςι 
τουσ, δεφτερθ ειδικότθτα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προςόν διοριςμοφ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπωσ αυτά ιςχφουν. 
 
2. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν μεταταχκεί από άλλο κλάδο ι άλλθ ειδικότθτα, κάνοντασ χριςθ 
άλλου πτυχίου, επιπλζον του πτυχίου διοριςμοφ, ι, προκειμζνου για τουσ κλάδουσ ΠΕ19 και ΠΕ20, των 
προχποκζςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 30 του ν. 2009/1992 (Α 18),  μπορεί να λθφκεί υπόψθ για τθν 
απόδοςθ δεφτερθσ ειδικότθτασ και το πτυχίο με βάςθ το οποίο ζγινε ο αρχικόσ διοριςμόσ.   
 
3. Η απόδοςθ τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ γίνεται με απόφαςθ του περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ, 
φςτερα από πρόταςθ του οικείου ανϊτερου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Η απόφαςθ 
ιςχφει από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ και μζχρι τθν αποχϊρθςθ του εκπαιδευτικοφ από τθν υπθρεςία.   
 
4. Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν υποβάλλονται το αργότερο μζχρι 15 επτεμβρίου 
κάκε ζτουσ. ε κάκε αίτθςθ επιςυνάπτονται αντίγραφα του πτυχίου που επικαλείται ο εκπαιδευτικόσ, 
κακϊσ και του πτυχίου ι των άλλων ςτοιχείων με βάςθ τα οποία ζγινε ο διοριςμόσ ι θ μετάταξι του. 
Προκειμζνου δε περί τίτλων ςπουδϊν πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ 
και αναγνϊριςι τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ ωσ ιςοτίμων και αντιςτοίχων με τα χορθγοφμενα από τα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ. 
 
5. Οι αιτιςεισ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ, μζςω του ςχολείου ςτο οποίο ανικει ο εκπαιδευτικόσ. Μετά τον ζλεγχό τουσ διαβιβάηονται 
ςτο οικείο Ανϊτερο Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο, το οποίο διατυπϊνει τθν πρόταςι του, μζχρι 
15 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ.  
 
6. Οι αποφάςεισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, εκδίδονται μζχρι 31 Οκτωβρίου κάκε 
ζτουσ. 
 
7. Οι εκπαιδευτικοί ενόσ ςχολείου διδάςκουν κατά προτεραιότθτα μακιματα τθσ βαςικισ ειδικότθτάσ 
τουσ, ςε πρϊτθ και ςε δεφτερθ ανάκεςθ. Όταν διδάςκουν ςε δεφτερθ ανάκεςθ μακιματα άλλου κλάδου 
ι, προκειμζνου για τουσ κλάδουσ ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18, άλλθσ ειδικότθτασ, μπορεί να καλφψουν 
μζχρι και 7 διδακτικζσ ϊρεσ. 
 
8. Οι εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει αποδοκεί δεφτερθ ειδικότθτα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτισ 
τθσ απόφαςθσ, μποροφν να διδάξουν ςτο ςχολείο όπου υπθρετοφν μακιματα τθσ ειδικότθτασ αυτισ, με 
πρϊτθ ι με δεφτερθ ανάκεςθ, κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
  
9. Οι διοριςμοί, οι μετακζςεισ, οι υπεραρικμίεσ και οι αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν 
πραγματοποιοφνται με βάςθ τθν κφρια ειδικότθτά τουσ.  
 
Κατ’ εξαίρεςθ ςε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνατό να καλυφκοφν με απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν του 
ίδιου κλάδου ι τθσ ίδιασ ειδικότθτασ μπορεί να αποςπϊνται, με βάςθ τθ δεφτερθ ειδικότθτά τουσ, 
εκπαιδευτικοί που ανικουν οργανικά ςε ςχολείο τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ όπου 
υπάρχουν τα κενά. Οι αποςπάςεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ γίνονται μόνο φςτερα από αίτθςθ των 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν. 
 
11. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται ανάλογα και για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ιβιτανιδείου χολισ Σεχνϊν 
και Επαγγελμάτων. τθν περίπτωςθ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ θ δεφτερθ ειδικότθτα χορθγείται με 
απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΔΒΜΘ, φςτερα από πρόταςθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Εκκλθςιαςτικισ 
Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ. τθν περίπτωςθ τθσ ιβιτανιδείου χολισ Σεχνϊν και 
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Επαγγελμάτων θ δεφτερθ ειδικότθτα χορθγείται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ, φςτερα 
από πρόταςθ του υπθρεςιακοφ τθσ ςυμβουλίου.  
 
 
 Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 
 
 
        Η ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 
                        ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
            
                                                                                                                                                                     
Εςωτερικι Διανομι: 
1. Γραφείο Τφυπουργοφ  
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα  
3. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα  
4. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ  Π. Ε. και Δ. Ε. 
    Σμιματα Aϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
5. Διεφκυνςθ πουδϊν Δ. Ε. 
    Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
 


