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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ 
Στο Φ.Ε.Κ. 3063 τ.Β΄ 
ΗΜΕΡ.: 02/12/2013 

 
ΚΟΙΝ.: - Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή  

Τεχνών και Επαγγελμάτων  
 

 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 υ.α. «Κριτήρια και διαδικασία 

απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
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 ισχύει. 

  
Έχοντας υπόψη:  

Ι. Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 
παρ. 16α του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) και ισχύει. 

2. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως ισχύουν. 

II. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 
Αποφασίζουμε 

 
Τροποποιούμε την αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811 Β/11-8-2011) υ.α., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) υ.α. και ισχύει, ως 
εξής: 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, 
στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή 
τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας 
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εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη 
συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά 
ισχύουν». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους». 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4  διαγράφονται οι λέξεις «μέχρι 15 Οκτωβρίου 
κάθε έτους». 

4. Η παρ. 5 καταργείται.  

5. Η παρ. 6 και εξής αναριθμείται σε παρ. 5 και εξής. 

6. Στην παρ.5, όπως αναριθμείται με την παρούσα υ.α., διαγράφονται οι λέξεις «ενός 
σχολείου». 

7. Η παρ. 6, όπως αναριθμείται με την παρούσα υ.α.,  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«6. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν 
στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων 
της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη 
ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811 Β/11-8-2011) υ.α., όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) υ.α..  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
5. Δ/νση Προσ/κου Α/θμιας Εκπ/σης 
6. Δ/νση Προσ/κου Β/θμιας Εκπ/σης 
7. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 

Θρησκευτικής Αγωγής  
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