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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)Αριθμ. 11564
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10519/24−11−2014 από−

φασης (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/03−12−2014) όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 11126/11−12−2014 (ΦΕΚ 806/
ΥΟΔΔ/18−12−2014) απόφαση για τη σύσταση και συ−
γκρότηση είκοσι τεσσάρων (24) Ομάδων Εργασίας 
Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014−2015 
στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευ−
μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθη−
τών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
(251 Α΄) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτι−
ρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευ−
τικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141 Α΄).

1.3. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124 Α΄) «περί 
συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού EYE», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστι−
κού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.5. Του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (45 Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

1.6. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α΄) και 
τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136 Α΄).

1.7. Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (226 Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

1.8. Του Ν. 3861/2010 (112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.9. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερ−
νητικά όργανα».

1.10. Του Π.δ. 118/2013 (152 Α΄) περί τροποποίησης του 
Π.δ. 85/2012 (141 Α΄) − Μετονομασία του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.11. Του Π.δ. 114/2014 (181 Α΄) περί του Οργανισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τις Αποφάσεις:
2.1 Με αριθμό πρωτ. 11726/21−12−2010 (2126 Β΄) (ΑΔΑ: 

4Α9Σ9−9Ξ) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποίησης 
της με αρ. πρωτ. 20087/2008 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (2665 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10756/2002 
(1343 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργάνωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της 
σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
Ν. 3614/2007 (2665 Β΄).

2.2 Με αριθμό πρωτ. 329/2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση (210 Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 
κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 845/2003 (1222 Β΄) 
«Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΑΙΘ», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση 
με αριθμό 4327/30−08−2010 (1387 Β΄) περί «Τροποποίησης 
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της με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης».

2.3 Με αριθμό πρωτ. Φ908/90508/Η/05−07−2013 κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/05−07−2013) 
περί διορισμού του Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.

2.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29−10−2014 (2988 
Β΄) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής στο Γ.Γ.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι−
ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24765/01−12−2014 7η Τροπο−
ποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τίτλο 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες» του ΑΠ1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής.

5. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜΘ 16547/28−8−2014 
και 16546/28−08−2014 Αποφάσεις ένταξης των Πρά ξεων 
με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο−
στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ2,3 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκ−
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις υπ’ αρ. πρωτ. 17067/09−09−2014 και 17068/09−09−2014 
αποφάσεις αντιστοίχως και κάθε τροποποίηση αυτών.

6. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πράξεων.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10519/24−11−2014 (ΦΕΚ 756/

ΥΟΔΔ/03−12−2014) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 11126/11−12−2014 (ΦΕΚ 806/ΥΟΔΔ/18−12−2014) από−
φαση για τη σύσταση και συγκρότηση είκοσι τεσσάρων 
(24) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και δι−
αρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό 
έτος 2014−2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
9. Την ανάγκη για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 10519/24−11−2014 (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/03−12−2014) από−
φασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11126/11−12−2014 
(ΦΕΚ 806/ΥΟΔΔ/18−12−2014) απόφαση.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10519/24−11−2014 
(ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/03−12−2014) απόφασης του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11126/11−12−2014 (ΦΕΚ 806/
ΥΟΔΔ/18−12−2014) απόφαση για τη σύσταση και συγκρό−
τηση είκοσι τεσσάρων (24) Ομάδων Εργασίας Επιμόρ−
φωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαι−
δευτικών για το σχολικό έτος 2014−2015 στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 2 των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες−ΑΠΙ» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
του ΕΣΠΑ 2007−2013 και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ2,3»  
του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα 
υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014−2020 ως εξής:

1.1 Στην Ομάδα Εργασίας για τις Διευθύνσεις Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής:

1. Προστίθεται ένα μέλος και η Ομάδα απαρτίζεται 
από την Πρόεδρο και 11 μέλη.

2. Ορίζεται μέλος ο Δημητράκης Μανδώρας του Γε−
ωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ 335156, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 
Δασκάλων, του ΚΕΔΔΥ Χαλκιδικής.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10519/ 
24−11−2014 (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/03−12−2014) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11126/11−12−2014 (ΦΕΚ 
806/ΥΟΔΔ/18−12−2014) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2014 
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

-Αριθμ. 11563
Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας Επι−

μόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων για το σχο−
λικό έτος 2014−2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
(251 Α΄) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτι−
ρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευ−
τικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141Α΄).

1.3. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124Α΄) «περί συ−
στάσεως του Ειδικού Λογαριασμού EYE», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 (247Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού 
Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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1.5. Του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

1.6. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167Α΄) και 
τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136Α΄).

1.7. Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015.

1.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της διαφά νειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

1.9. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ−
βερνητικά όργανα».

1.10. Του Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α΄) περί τροποποίη−
σης του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α΄) − Μετονομασία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.11. Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α΄) περί του Οργανισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τις Αποφάσεις:
2.1 Με αριθμό πρωτ. 11726/21−12−2010 (ΦΕΚ 2126Β΄) (ΑΔΑ: 

4Α9Σ9−9Ξ) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησης της 
με αριθμ. πρωτ. 20087/2008 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (2665Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10756/2002 
(ΦΕΚ 1343Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Οργάνωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ 
του ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση 
της σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 
του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 2665Β΄).

2.2 Με αριθμό πρωτ. 329/2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 210Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε 
την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 845/2003 (ΦΕΚ 
1222Β΄) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΑΙΘ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουρ−
γική απόφαση με αριθμό 4327/30−08−2010 (ΦΕΚ 1387Β΄) 
περί «Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 
210Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης».

2.3 Με αριθμό πρωτ. Φ908/90508/Η/05−07−2013 κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/05−07−2013) περί 
διορισμού του Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29−10−2014 (ΦΕΚ 
2988Β΄) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαίω−
ματος υπογραφής στο Γ.Γ.

2.5 Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι−
ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24765/01−12−2014 7η Τροπο−
ποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τίτλο 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες» του ΑΠ1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής.

4. Το Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω εγκεκριμένης Πράξης.
5. Την ανάγκη για τη συγκρότηση της Ομάδας Ερ−

γασίας για τη διαρκή υποστήριξη και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Γ΄ φάση) του Προγράμματος της εξειδι−
κευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά το σχολικό 
έτος 2014−2015, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο 
Έργου της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαι−
δευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στον ΑΠ 1 του ΕΠ 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 
Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων για το σχολικό 
έτος 2014−2015 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 
της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση»του ΕΣΠΑ 2007−2013.

2. Ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Επιμόρ−
φωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαι−
δευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων ως εξής:

2.1 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χανίων

1. Αικατερίνη Βενιανάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΕ 475438, 
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενη ΚΕΔΔΥ Χανίων

2. Στυλιανή Αγριμάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΗ 470624, 
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του ΚΕΔΔΥ Χανίων

3. Σταυρούλα Σακελλαρίου του Κυριάκου, με ΑΔΤ 
ΑΚ 481858, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του ΚΕΔΔΥ Χανίων

4. Ελένη Βόκα του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΗ 973377, κλά−
δου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων

5. Ελένη Καλλιονάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ Π 964201, 
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων

6. Γεώργιος Παπαδαντωνάκης του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ 
ΑΙ 968060, αναπληρωτής κλάδου ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων

Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Αικατερίνη 
Βενιανάκη.

Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Αθανάσιος Αθα−
νασόπουλος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ 496315, Διοικητικός 
Υπάλληλος κλάδου ΔΕ01 του ΚΕΔΔΥ Χανίων.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και 
διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών ορίζεται ως εξής:

¡. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε όλες τις Σχολικές 
Μονάδες των περιοχών ευθύνης τους με στόχο την 
διαρκή υποστήριξη εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του προγράμματος.

¡¡. Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος για την εκπόνηση ημερολογίων 
(σχεδίων δράσης) τα οποία θα συμπληρώνονται σε συ−
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα κοινοποιούνται 
στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.

¡¡¡. Διοργάνωση και υλοποίηση μηνιαίων επιμορφωτι−
κών σεμιναρίων (τουλάχιστον πέντε ωρών), με θέματα 
τα οποία θα επιλέγονται ύστερα από συνεργασία με 
τους εκπαιδευτικούς.

¡ν. Τήρηση παρουσιολογίου επιμορφούμενων και απο−
στολή στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.
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ν. Μηνιαίες Εκθέσεις: α) με συμπεράσματα από τις επι−
σκέψεις στις Σχολικές Μονάδες και β) για την πορεία της Γ΄ 
φάσης επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτι−
κών και αποστολή τους στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.

vi. Εκπόνηση σχεδίων εξατομικευμένων προγραμμά−
των παρέμβασης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες και στοχευμένων δράσεων για την 
αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
και αποστολή τους στην EYE Εκπαιδευτικών δράσεων.

νii. Δημιουργία και συμπλήρωση ειδικών κλειδών παρα−
τήρησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την 
ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση των εφαρμοζό−
μενων παιδαγωγικών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση 
και την αποτελεσματικότητά τους και αποστολή τους 
στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.

v¡¡¡. Προώθηση των φύλλων εσωτερικής αξιολόγησης 
του προγράμματος της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για συμπλήρωση από ομάδες στόχους, 
συγκέντρωση, επεξεργασία αυτών και σύνταξη έκθεσης 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών.

3. Η Ομάδα Εργασίας ορίζεται αμειβόμενη. Η αμοιβή 
των μελών της Ομάδας θα καθοριστεί με κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του ΥΠΑΙΘ 
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Η Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρ−
κούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα απασχοληθεί από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 30−6−2015.

5. Η Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρ−
κούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τις εργασίες 
της θα τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις 
των μελών της Ομάδας θα πραγματοποιούνται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του 
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 
Η Ομάδα Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υπο−
στήριξης των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσει σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2014 
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(2)Αριθμ. οικ. 55/Δ9/22
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θερα−

πευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοι−

νωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Ανα−

διάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄/ 
2−11−2011).

β) Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
25/Α΄/9−2−2007) άρθρο τρίτο.

γ) Του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/7−4−2006) άρθρο 15.

δ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 15 
παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 81/Α΄/4−4−2005).

ε) Του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄/12−3−2000), 
άρθρο 6.

στ. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9−3−1999), 
άρθρα 13, 14 και 15.

ζ. Της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 
225/Α΄/8−10−2014).

2. Την υπ’ αριθμ. 48901/Δ9.10559/19−12−2014 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Διορισμός Διοικητή στο Θεραπευτήριο Χρονίων 
Παθήσεων Ευρυτανίας».

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, ως 
εξής:

1. Κατσούδας Παναγιώτης του Κων/νου με Α.Δ.Τ. 
Ι 695026, Διοικητής του Θεραπευτηρίου Χρονίων Πα−
θήσεων Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος.

2. Μπομποτσιάρης Μιλτιάδης του Αλεξάνδρου με 
Α.Δ.Τ. AB 499229, με αναπληρωτή τον Νικολάου Σωτή−
ριο του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. AB 999745.

3. Ατέσση Δήμητρα του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 999534, 
με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Βασιλική του 
Κων/νου με Α.Δ.Τ. Ι 697502.

4. Φλώρου Αναστασία του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. AB 999512, 
εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρώτρια τη 
Νάκου Παρασκευή του Ταξιάρχη με Α.Δ.Τ. AB 499935.

5. Παπαδημητρίου Παναγιώτης του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. 
AB 999663, εκπρόσωπος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλό−
γου Καρπενησίου, με αναπληρωτή τον Ντρίβα Αντώνη 
του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. AB 999727, εκπρόσωπο του 
ίδιου Συλλόγου.

6. Ρήγας Γεώργιος του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 499799, 
με αναπληρωτή τον Καραθάνο Δήμο του Βασιλείου με 
Α.Δ.Τ. Χ 835712.

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Μπομπο−
τσιάρης Μιλτιάδης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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