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  ΘΕΜΑ: Ανάκληςη απόδοςησ και απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ ςε εκπαιδευτικό τησ Δευτεροβάθ-
μιασ Εκπαίδευςησ. 
 

 

Ο  Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ 
 
Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985). 
2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 7, παρ. 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιςη 

του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ ςτην εκ-
παίδευςη και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 59, 
παρ. 16 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011). 

3. Σην υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 απόφαςη τησ Τπουργοφ Παιδείασ, δια Βίου Μάθηςησ 
και Θρηςκευμάτων με θζμα «Κριτήρια και διαδικαςία απόδοςησ δεφτερησ ειδικότητασ ςε 
εκπαιδευτικοφσ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ», όπωσ τροποποιήθη-
κε με τισ υπ’ αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 και 178562/Δ1/22-11-2013 Τπουργικζσ Αποφάςεισ, 
και ιςχφει. 

4. Σο υπ’ αριθ. 55083/Δ2/16-5-2012 ζγγραφο του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
5. Σο υπ’αριθ.101225/Δ2/05-09-2012 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
6. Σο υπ’ αριθ. 197335/Δ1/23-12-2013 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ με θζμα : «Ενημζρωςη επί τησ τρο-

ποποίηςησ τησ Τπουργικήσ Απόφαςησ  απόδοςησ τησ δεφτερησ ειδικότητασ». 
7. Σο υπ’αριθ.πρωτ.188442/Ε2/20-11-2014 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με θζμα: «Απόδοςη δεφτε-

ρησ ειδικότητασ». 
8. Ση με αριθ. 63486/Ε2/12-04-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ 

ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευ-
ςησ για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 
2017-2018, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 
τ.Αϋ)», από το παράρτημα τησ οποίασ προκφπτουν τα πτυχία που γίνονται δεκτά για την ζ-
νταξη ςε κλάδο και αποτελοφν προςόν διοριςμοφ. 

9. Σην υπ’αριθ.Φ.21/10250/10-08-2012 Απόφαςη του Περιφερειακοφ Διευθυντή Πρωτοβάθ-
μιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ με θζμα «Απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ ςε 
εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ».  

10. Σην από 20-12-2017 αίτηςη του εκπαιδευτικοφ, με τα ςυνημμζνα αυτήσ δικαιολογητικά. 
11. Σην υπ’αριθ. 01/14-02-2018 Πράξη του Α.Π.Τ..Δ.Ε. Αττικήσ. 

 
 
 

 

Αθήνα, 15/02/2018 
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Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 
 
Σην ανάκληςη τησ υπ’αριθ. Φ.21/10250/10-08-2012 Απόφαςήσ μασ μόνο ωσ προσ το ςημείο που 
αφορά την απόδοςη δεφτερησ ειδικότητασ κλάδου ΔΕ01.01 (Ηλεκτροτεχνίτεσ) ςτον αςλή Φί-
λιππο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.06 τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά και 
την απόδοςη αντ’αυτήσ τησ ειδικότητασ κλάδου ΣΕ01.04 (Ψυκτικοί). 
 
 
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
                                    
 
                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ 

 
ΚΟΙΝ.: 

1. Διεφθυνςη Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά 
2. Ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό (μζςω Δ/νςησ) 
3. Π.Μ. ενδιαφερόμενου (μζςω Δ/νςησ) 
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