ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΠΟΔΟΗ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ε
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
(Απόζπαζμα από ΦΕΚ 1811/2011 - Αριθμ.111528/Δ2)
Αξ.Πξση.81504/Γ2/19-07-2011/ΤΠΓΒΜΘ
ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΜΖΜΑ Γ
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν:
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Έρνληαο ππόςε:
I. Σηο δηαηάμεηο:
1. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1566/85 (ΦΔΚ 167 Α).
2. ηνπ άξζξνπ 7 παξ.6 ηνπ λ.3848/2010 (ΦΔΚ 71 Α) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ - θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
3. ηνπ άξζξνπ 59 παξ.17 ηνπ λ.3966/2011 (ΦΔΚ 118 Α).
4. ηεο αξηζκ.118842/Γ2/17-9-2008 Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Παηδείαο (ΦΔΚ 1984
Β) «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ, Γεληθνύ Λπθείνπ, ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.»
5. ηεο αξηζκ. 1120/Ζ/07-01-2010 (ΦΔΚ 1 Β) Απόθαζεο πεξί «Καζνξηζκνύ
αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
ζξεζθεπκάησλ».
6. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
όξγαλα», πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α).
II. Σν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.

Αποθαζίζοσμε
Σα εηδηθόηεξα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία απόδνζεο ηεο δεύηεξεο εηδηθόηεηαο ζε
εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδνληαη
σο εμήο:
1. ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεκόζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ζε δηαθνξεηηθό γλσζηηθό αληηθείκελν κπνξεί
λα απνδίδεηαη, ύζηεξα από αίηεζε ηνπο, δεύηεξε εηδηθόηεηα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ην πηπρίν απηό απνηειεί πξνζόλ δηνξηζκνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα, ζύκθσλα
κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ λ. 1566/85, όπσο απηά ηζρύνπλ.
2. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ κεηαηαρζεί από άιιν θιάδν ή άιιε εηδηθόηεηα,
θάλνληαο ρξήζε άιινπ πηπρίνπ, επηπιένλ ηνπ πηπρίνπ δηνξηζκνύ, ή, πξνθεηκέλνπ γηα
ηνπο θιάδνπο ΠΔ19 θαη ΠΔ20, ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
λ.2009/1992 (Α 18), κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ απόδνζε δεύηεξεο εηδηθόηεηαο
θαη ην πηπρίν κε βάζε ην νπνίν έγηλε ν αξρηθόο δηνξηζκόο.
3. Ζ απόδνζε ηεο δεύηεξεο εηδηθόηεηαο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ
δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ νηθείνπ αλώηεξνπ πεξηθεξεηαθνύ
ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ απόθαζε ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο θαη
κέρξη ηελ απνρώξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηελ ππεξεζία.
4. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν κέρξη
15 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. ε θάζε αίηεζε επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα ηνπ πηπρίνπ
πνπ επηθαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο, θαζώο θαη ηνπ πηπρίνπ ή ησλ άιισλ ζηνηρείσλ κε
βάζε ηα νπνία έγηλε ν δηνξηζκόο ή ε κεηάηαμε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί ηίηισλ
ζπνπδώλ παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε θαη
αλαγλώξηζε ηνπο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ σο ηζνηίκσλ θαη αληηζηνίρσλ κε ηα ρνξεγνύκελα
από ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο.
5. Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν αλήθεη ν
εθπαηδεπηηθόο. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπο δηαβηβάδνληαη ζην νηθείν Αλώηεξν
Πεξηθεξεηαθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην, ην νπνίν δηαηππώλεη ηελ πξόηαζε ηνπ, κέρξη
15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.
6. Οη απνθάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο, εθδίδνληαη κέρξη 31
Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.
7. Οη εθπαηδεπηηθνί ελόο ζρνιείνπ δηδάζθνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα καζήκαηα ηεο
βαζηθήο εηδηθόηεηαο ηνπο, ζε πξώηε θαη ζε δεύηεξε αλάζεζε. Όηαλ δηδάζθνπλ ζε
δεύηεξε αλάζεζε καζήκαηα άιινπ θιάδνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ12,
ΠΔ14, ΠΔ17 θαη ΠΔ18, άιιεο εηδηθόηεηαο, κπνξεί λα θαιύςνπλ κέρξη θαη 7
δηδαθηηθέο ώξεο.
8. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο νπνίνπο έρεη απνδνζεί δεύηεξε εηδηθόηεηα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο, κπνξνύλ λα δηδάμνπλ ζην ζρνιείν όπνπ ππεξεηνύλ
καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηαο απηήο, κε πξώηε ή κε δεύηεξε αλάζεζε, θαηά ηα νξηδόκελα
ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.

9. Οη δηνξηζκνί, νη κεηαζέζεηο, νη ππεξαξηζκίεο θαη νη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξαγκαηνπνηνύληαη κε βάζε ηελ θύξηα εηδηθόηεηα ηνπο.
Καη' εμαίξεζε ζε ιεηηνπξγηθά θελά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα θαιπθζνύλ κε απόζπαζε
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο κπνξεί λα απνζπώληαη, κε
βάζε ηε δεύηεξε εηδηθόηεηα ηνπο, εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζε ζρνιείν
ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεύζπλζεο εθπαίδεπζεο όπνπ ππάξρνπλ ηα θελά. Οη απνζπάζεηο
ηεο πεξίπησζεο απηήο γίλνληαη κόλν ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ
εθπαηδεπηηθώλ.
11. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηβηηαληδείνπ ρνιήο Σερλώλ θαη Δπαγγεικάησλ. ηελ
πεξίπησζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ε δεύηεξε εηδηθόηεηα ρνξεγείηαη κε
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΠΓΒΜΟ, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Τπεξεζηαθνύ
πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζξεζθεπηηθήο Αγσγήο. ηελ
πεξίπησζε ηεο ηβηηαληδείνπ ρνιήο Σερλώλ θαη Δπαγγεικάησλ ε δεύηεξε
εηδηθόηεηα ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο, ύζηεξα από
πξόηαζε ηνπ ππεξεζηαθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
Λήςε ηνπ ΦΔΚ 1811/2011 πεξί αλαζέζεσο δεύηεξεο εηδηθόηεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο
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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξηζκ. 81504/Γ2/19-7-2011 π.α (ΦΔΚ 1811
η.Β΄ /11-8-2011) «Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία απόδνζεο δεύηεξεο εηδηθόηεηαο ζε

εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (ΑΓΑ:
4ΑΜΓ9-4ΛΕ).
Με αθνξκή εξσηήκαηα, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο απόθαζεο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 πξνθύπηεη όηη γηα ηελ απόδνζε
δεύηεξεο εηδηθόηεηαο απαηηείηαη άιιν πηπρίν, επηπιένλ ηνπ πηπρίνπ δηνξηζκνύ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ.
Δμαηξνύληαη κόλν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ κεηαηαρζεί από άιιν θιάδν ή άιιε
εηδηθόηεηα, θάλνληαο ρξήζε άιινπ πηπρίνπ, επηπιένλ ηνπ πηπρίνπ δηνξηζκνύ ηνπο. Σν
ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ θιάδσλ ΠΔ19 θαη ΠΔ20, πνπ έρνπλ
κεηαηαρζεί θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ.2009/1992 (Α 18) ζηηο ζπληζηώκελεο
ζέζεηο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ίδηνπ
λόκνπ. Οη σο άλσ εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ, γηα ηελ απόδνζε δεύηεξεο εηδηθόηεηαο, λα
θαηαζέηνπλ ην πηπρίν, κε βάζε ην νπνίν έγηλε ν αξρηθόο δηνξηζκόο ηνπο.
2. Μόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, πνπ θαηέρνπλ, επηπιένλ ηνπ
πηπρίνπ δηνξηζκνύ ηνπο, δύν ή θαη πεξηζζόηεξα αθόκε πηπρία, ηα νπνία απνηεινύλ
πξνζόληα δηνξηζκνύ ζε θιάδνπο/εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο, νθείινπλ λα επηιέμνπλ κόλν έλα από απηά γηα ηελ απόδνζε δεύηεξεο
εηδηθόηεηαο.
3. Δθπαηδεπηηθόο δηνξηζκέλνο ζηελ Α/ζκηα Δθπ/ζε, θάηνρνο πηπρίνπ πνπ εληάζζεηαη
ζε θιάδν/εηδηθόηεηα εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο εθπ/ζεο ή θαη ην αληίζηξνθν, κπνξεί
λα αηηεζεί λα ηνπ απνδνζεί δεύηεξε εηδηθόηεηα κόλν όηαλ απηή αθνξά
θιάδν/εηδηθόηεηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο εθπ/ζεο, ζηελ νπνία είλαη δηνξηζκέλνο.
4. Σν όξην ησλ επηά (7) δηδαθηηθώλ σξώλ (παξ. 7) αθνξά ζηα καζήκαηα δεύηεξεο
αλάζεζεο πνπ κπνξεί λα δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθόο είηε από ηε βαζηθή εηδηθόηεηά ηνπ
είηε από ηε δεύηεξε εηδηθόηεηα, πνπ κπνξεί λα ηνπ απνδνζεί.
5. Σα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 7 ηζρύνπλ θαη γηα ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ04.
6. Δθπαηδεπηηθόο πνπ είρε αμηνπνηήζεη, ηα πξνεγνύκελα έηε, ην δεύηεξν πηπρίν ηνπ,
βάζεη ηεο νδεγίαο επηά (7) ηεο αξηζκ. 119052/Γ2/17-9-2008 εγθπθιίνπ κε ζέκα
«Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ. Δ.», νθείιεη,
εθόζνλ ην επηζπκεί θαη επηηξέπεηαη από ηηο λέεο δηαηάμεηο, λα αηηεζεί ηελ απόδνζε
δεύηεξεο εηδηθόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη παύεη ε ηζρύο ηεο ελ ιόγσ νδεγίαο κεηά ηελ
έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΤΛΑΪΓΖ

