
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. αρμοδιότητασ Π.Δ.Ε Κρθτησ» 

 Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) 
«Δομή και Λειτουργία τησ Ρ/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) 
«Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και 
αξιοκρατίασ ςτην εκπαίδευςη και λοιπζσ διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ του άρθρου 59 παρ. 17 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α’/24-05-2011). 
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/03-01-2003): «Σφνθεςη , ςυγκρότηςη και 

λειτουργία των υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων….». 
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 Υ.Α (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-02), όπωσ 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461/τ.Β/21-10-2005). 
6. Τη με αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811/τ. Β’/11-08-2011) Υπουργική Απόφαςη με 

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

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 111528/Δ2/27-09-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου 
Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με θζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την αριθμ. 81504/Δ2/15-
07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811/τ. Β’/11-08-2011) με θζμα «Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ 
δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ». 

8. Τη με αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549/τ. Β’/02-03-2012) Υπουργική Απόφαςη με 
θζμα: «Τροποποίηςη τησ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Απόφαςησ τησ Υπουργοφ ΡΔΒΜΘ 
«Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» (ΦΕΚ 1811/τ. Β'/11-08-2011). 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 55083/Δ2/16-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Θ9-ΚΥ3) εγκφκλιο του Υπουργείου 
Ραιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με θζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την 
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Κοιν: Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν     
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αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 Y.A. (ΦΕΚ 549/τ. Β’/02-03-2012, ΑΔΑ: Β4ΩΘ9-ΣΕ2)» 
Τροποποίηςη τησ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Απόφαςησ τησ Υπουργοφ ΡΔΒΜΘ «Κριτήρια 
και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ και 
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ (ΦΕΚ 1811/τ. Β’/11-08-2011, ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΗ). 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 103967/Δ2 /10-09-2012 ζγγραφο του ΥΡΑΙΘΡΑ  με θζμα: «Απόδοςη 
δεφτερησ ειδικότητασ», ςφμφωνα με το οποίο  δίνεται θετική απάντηςη ςτο ερϊτημα εάν 
εκπ/κόσ διοριςμζνοσ ςτην Α/θμια εκπαίδευςη, που είναι κάτοχοσ πτυχίου ςε διαφορετικό 

αντικείμενο, το οποίο εντάςςεται ςε κλάδο/ειδικότητα Δ/θμιασ Εκπ/ςησ, και το αντίςτροφο, 
μπορεί να αιτηθεί να του αποδοθεί δεφτερη ειδικότητα ςε κλάδο/ ειδικότητα διαφορετικήσ 
βαθμίδασ εκπαίδευςησ από τη βαθμίδα που είναι διοριςμζνοσ και ωσ εκ τοφτου δεν 
υπάρχει κϊλυμα ςτην απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ για το λόγο αυτό. 

11. Τισ διατάξεισ τησ αριθμ. 178562/Δ1/22-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) Υπουργικήσ Απόφαςησ με 
θζμα: «Τροποποίηςη τησ με αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α «Κριτήρια και διαδικαςία 
απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικοφσ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ» (ΦΕΚ 1811/τ. Β'/11-08-2011), όπωσ τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
21410/Δ2/29-02-2012 Υπουργική Απόφαςη (ΦΕΚ 549/τ. Β’/02-03-2012) και ιςχφει». 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 197335/Δ1/23-12-2013 ζγγραφο του Υ.ΡΑΙ.Θ. με θζμα: «Ενημζρωςη επί 
τησ τροποποίηςησ τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ απόδοςησ τησ δεφτερησ ειδικότητασ». 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 188442/Ε2/20-11-2014 ζγγραφο του Υ.ΡΑΙ.Θ.  με θζμα «Απόδοςη 
δεφτερησ ειδικότητασ» ςφμφωνα με το οποίο εκτιμάται ότι η μη κατοχή επιπλζον του 
πτυχίου παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ επάρκειασ από εκπαιδευτικοφσ κλάδων/ειδικοτήτων, 
για τουσ οποίουσ αυτό προβλζπεται ωσ πρόςθετο προςόν διοριςμοφ, δεν αποτελεί κϊλυμα 
για την απόδοςη ςε αυτοφσ δεφτερησ ειδικότητασ και την αξιοποίηςη τουσ, εφόςον δεν 
προςφζρονται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί που διαθζτουν τα πλήρη προςόντα 
διοριςμοφ (βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν και παιδαγωγικό πτυχίο) ςτη δεφτερη ειδικότητα. 

14. Τη με αριθμ. 67818/Δ2/30-4-2018 (ΦΕΚ 1544/τ.Β’/04-05-2018) Υ.Α με θζμα: «Αναθζςεισ 
μαθημάτων Γυμναςίου και Γενικοφ Λυκείου».  

15. Την  αίτηςη και τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά του Ρατερόπουλου Γεϊργιου του Νικολάου, 
εκπ/κοφ κλάδου ΡΕ84 (Θλεκτρονικϊν) με οργανική θζςη ςτο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάςιο-Λφκειο Θρακλείου, για την απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ. 

16. Την αίτηςη και τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά του Τιτάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, εκπ/κοφ 
κλάδου ΡΕ01 (Θεολόγων) με οργανική θζςη ςτο Γενικό Λφκειο Αγίασ Βαρβάρασ,  για την 
απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ. 

17.  Την αίτηςη και τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά του Αλεξάκη Νικόλαου του Αλζξανδρου, 
εκπ/κοφ κλάδου ΡΕ01 (Θεολόγων) με οργανική θζςη ςτο Γενικό Λφκειο Σητείασ, για την 
απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ.  

18. Τη με αρ. πρωτ.  ειςήγηςη του Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε Κρήτησ 56/31-07-2019, φςτερα από την υπ’αρίθμ.  

7η/18-07-2019 Ρράξη του. 
19. Το γεγονόσ ότι με την παροφςα απόφαςη δεν επιβαρφνεται το Δημόςιο. 
20. Τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ. 

 

Αποφαςίζουμε  

 

Σην απόδοςη δεφτερησ ειδικότητα ςε εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε, που ανήκουν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
αρμοδιότητασ τησ Ρεριφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Κρήτησ, όπωσ ςτον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Α.Μ. 
ΕΚΠ/ΚΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΔΙΟΡΙΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ/ 
ΠΡΟ.ΣΟΠΟΘ. 

       ΧΟΡΗΓΗΗ 
2

ησ
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

208685 ΡΑΤΕΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΕ84 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΘΣ 
ΜΘ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΙΔΥΜΑΤΩΝ) 

195052 ΤΙΤΑΚΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΡΕ01 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΛ ΑΓ. ΒΑΒΑΑΣ 
ΤΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΘΣ 
ΜΘ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΙΔΥΜΑΤΩΝ) 

152169 ΑΛΕΞΑΚΘΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 
ΡΕ01 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΛ ΣΘΤΕΙΑΣ 
ΤΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΘΣ 
ΜΘ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΙΔΥΜΑΤΩΝ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακασ απόδεκτών: 

1. Δ/νςη Δ.Ε  Θρακλείου 

2. Δ/νςη Δ.Ε  Λαςιθίου 

3. Ενδιαφερόμενουσ εκπ/κοφσ (διά  των ΔΔΕ) 

4. Ρ.Μ. εκπαιδευτικϊν (διά  των ΔΔΕ) 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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