
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ». 

Ζχοντασ υπόψη: 
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 12,13 & 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή 

και Λειτουργία τησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ Διατάξεισ». 
2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 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΄/24-5-2011).  
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811/τ.Β΄/11-8-2011) Υπουργική Απόφαςη 

με θζμα: «Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ».  

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 111528/Δ2/27-09-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου 
Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με θζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την αριθμ. 81504/Δ2/19-
07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811/τ.Β΄/11-08-2011) «Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ 
ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» 
(ΑΔΑ:4ΑΜΔ9-4ΛΖ)». 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549/τ.Β΄/2-3-2012) Υπουργική Απόφαςη 
με θζμα: «Τροποποίηςη τησ αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφαςησ τησ Υπουργοφ ΠΔΒΜΘ 
«Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ»(ΦΕΚ 1811/τ.Β΄/11-8-2011) 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 55083/Δ2/16-05-2012 εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου 
Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με θζμα «Διευκρινήςεισ ςχετικά με την αριθ. πρωτ. 
21410/Δ2/29-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549/τ.Β΄) (ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2) ‘‘Τροποποίηςη τησ αριθμ. 
81504/Δ2/19-7-2011 Απόφαςησ τησ Υπουργοφ ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικαςία 
απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ(ΦΕΚ 1811/τ.Β’/11-8-2011)»(ΑΔΑ:4ΑΜΔ9-4ΛΖ). 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063/τ.Β΄/2-12-2013) Υπουργική 
Απόφαςη με θζμα: «Τροποποίηςη τησ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. «Κριτήρια και 
διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ πρωτοβάθμιασ και 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ 
Π/ΘΜΘΑ & Δ/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
 -----  

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ, 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΠΑΘΔΑΓΩΓΘΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ 

----- 
Τατ. Δ/νζη 
Τ.Κ. – Πόλη 
Ιζηοζελίδα 
E-mail 
Πληροθορίες 
Τηλ. 
Fax. 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Κνωζού 6 
71306 Ηράκλειο 
http://kritis.pde.sch.gr  
mail@kritis.pde.sch.gr  
Μαηθαίοσ Θεονύμθη 
2810-302449 
2810-302447 

ΑΠΟΦΑΗ  

  

Ηράκλειο,  01-08-2019 

Αριθ. Πρωτ: Φ.11.1/9749 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

http://kritis.pde.sch.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΥΘ4653ΠΣ-7Δ3



δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11-8-2011), όπωσ τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 υ.α (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) και ιςχφει. 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 197335/Δ1/23-12-2013 ζγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θζμα «Ενημζρωςη επί 
τησ τροποποίηςησ τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ απόδοςησ τησ δεφτερησ ειδικότητασ. 

9. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/3-1-2003) «Σφνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία 
των υπηρεςιακών ςυμβουλίων…..».  

10. Τισ διατάξεισ τησ αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.΄Β/16-10-
2002) Υ.Α. «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊςταμζνων των περιφερειακών υπηρεςιών …..», όπωσ τροποποιήθηκε, ςυμπληρώθηκε 
και ιςχφει ςήμερα. 

11. Το με αριθμ. πρωτ.21702/Δ3/09-02-2015 ζγγραφο του Υπουργείου Πολιτιςμοφ Παιδείασ 
και Θρηςκευμάτων με θζμα « Απόδοςη 2ησ Ειδικότητασ».  

12. Την αίτηςη με τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά, τησ Κοφβαρη Γεωργίασ του Σπυρίδωνα, 
εκπ/κοφ κλάδου ΠΕ06(Αγγλικήσ Γλώςςασ) με οργανική θζςη ςτο Δημοτικό Σχολείο 
Καλυβών, με την οποία αιτείται την απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ κλάδου 
ΠΕ23(Ψυχολόγων). 

13. Τη με αριθμ. 87/18-07-2019 ειςήγηςη του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτησ φςτερα από τη με αριθμ. 6η/18-
07-2019 Πράξη του. 

 
AΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

 Δεν αποδίδουμε δεφτερη ειδικότητα κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων), ςτην Κοφβαρη 
Γεωργία του Σπυρίδωνα,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικήσ Γλώςςασ), με οργανική θζςη 
ςτο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, διότι ςφμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 81504/Δ1/19-7-2011 Υ.Α 
με « θζμα Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» δεν προβλζπεται η απόδοςη 2ησ 
ειδικότητασ εκπαιδευτικών γενικήσ εκπαίδευςησ ςε μζλη Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ  
και αντίςτροφα. 
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1. Δ/νςη Χανίων 
2. Αναφερόμενη ςτην απόφαςη 
    (δια τησ Δ/νςησ) 
3. Π.Μ. 
    (δια τησ Δ/νςησ) 
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