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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της επέν−
δυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ 
O.E.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48035/ΥΠΕ/5/02502/Ε/Ν. 3299/
2004/31−10−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας πιστοποιείται η ολοκλήρωση − 
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ O.E.» που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 99,68 KW στη θέση 
ΚΑΜΑΡΑ του Δήμου Λέρου του Νομού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακο−
σίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(280.398,55 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα χιλιάδων ενενήντα εννιά ευρώ και εξή−
ντα τεσσάρων λεπτών (70.099,64 €) που αποτελεί πο−
σοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ 
και σαράντα δύο λεπτών (112.159,42 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχε−
ται στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριά−
ντα εννιά ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών (98.139,49 €) 
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 31−10−2011.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,68 KW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 146.529,60 KW/

έτος.
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8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή της 
επιχορήγησης ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων εκατόν 
πενήντα εννιά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (112.159,42 
€) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 60589/ΥΠΕ/5/02502/
Ε/Ν. 3299/2004/29−12−2010 απόφαση υπαγωγής.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(2)

    Αναμόρφωση/τροποποίηση κόστους της υπ’ αρ. 14599/
ΥΠΕ/5/Ε/00561/Ν. 3299/04/4−4−2013 (ΦΕΚ 886/τ.Β΄/
11−4−2013) απόφασης ολοκλήρωσης οριστικοποίησης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48543/ΥΠΕ/5/00561/Ν. 3299/
2004/4−11−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, αναμορφώνεται το κόστος και τρο−
ποποιείται η υπ’ αριθμ. 14599/ΥΠΕ/5/Ε/00561/Ν. 3299/04/
4−4−2013 (ΦΕΚ 886/τ.Β΄/11−4−2013) απόφαση ολοκλήρω−
σης −οριστικοποίησης του κόστους και έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΔΟΥ−
ΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», που 
αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα 
ισχύος 99,96 KW, στη θέση «Τρανός Λάκκος» του Δ.Δ. 
Μυρτοφύτου του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας 
με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα 
ευρώ (582.629,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ 
(145.658,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πενήντα ενός 
ευρώ (233.051,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 
ευρώ (203.920,00 €), που αποτελεί ποσοστό 35,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της υπ’ αριθμ. 14599/ΥΠΕ/5/Ε/00561/Ν. 3299/2004/4−4−2013 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της εγκριθείσας επιχορήγησης ύψους 
ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 
δύο λεπτών (86.396,02 €), όπως αυτή προκύπτει μετά την 
αναμόρφωση του κόστους της επένδυσης.

Για την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν απαι−
τείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.12/733/1615520/Γ1 (3)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−

ας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 
από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαι−
δευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β του 

Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι−
κού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 18/2013 (ΦΕΚ 
152/Α΄/25−6−2013).

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/153) περί διορισμού του 
Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Το με αριθμ. 16/2013 Πρακτικό της Συγκλήτου του 
πανεπιστημίου Αιγαίου.

7. Την με αριθμ. 32/23−9−2013 Πράξη του Ι.Ε.Π. με την 
οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του, διαπιστώνεται:

Ότι τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια−
σμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:

1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων

2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλ−
λοντα στην κοινωνία της πληροφορίας

3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγω−

γικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου 
μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς 
αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενε−
γράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα 
αποφοιτήσουν επιτυχώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Απόφ.: 28 (4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτι−
κός Παιδικός Σταθμός Αυλώνα», κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

     Έχοντας υπ' όψιν:
1. Της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄),
2. Την υπ’ αριθμ. 28/2011 (ΦΕΚ 1102/τ.Β΄/2−6−2011) από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού περί συγχώ−
νευσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και σύσταση νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονη−
πιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού».

3. Την υπ’ αριθμ. 10915/8865/2003 (ΦΕΚ 1090/τ.Β΄/5−8−2003), 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Αυλώνα», του τέως Δήμου Αυλώνα.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732/31−10−2011 έγγρα−
φο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.,

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48456/22−11−2011 έγγραφο του 
ΥΠΕΣ.

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4−11−2011 
έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. περί καθορισμού του περιε−
χομένου των διαπιστωτικών πράξεων.

7. Το αρ. πρ. οικ. 214/3−1−2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, δι−
απιστώνουμε:

1. ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού που να προβλέπονται από τον οικείο ορ−
γανισμό του φορέα Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Παι−
δικός Σταθμός Αυλώνα» του τέως Δήμου Αυλώνα και 
να καταργούνται αυτοδίκαια.

2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και 
κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέ−
σεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ/ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ/ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές 

θέσεις
Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TE Κλάδος TE 
Βρεφονηπιο−

κόμων

3 0 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ Μαγείρου
1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 4 0 4

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέ−
σεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα 
καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ωρωπός, 22 Οκτωβρίου 2013

Η Πρόεδρος
ΑΛΕΚΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

F

    Αριθμ. Απόφ. 29 (5)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα−

νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του Νομικού Προσώ−
που «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Καπανδριτίου» 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

     Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 28/2011 (ΦΕΚ 1102/τ.Β΄/2−6−2011) από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού περί συγχώ−
νευσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και σύσταση νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονη−
πιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού».

3. Την υπ’ αριθμ. 26644/2001 (ΦΕΚ 1815/τ.Β΄/31−12−2001), 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ατ−
τικής με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου «Κοινοτικός 
Παιδικός Σταθμός Καπανδριτίου», της τέως Κοινότητας 
Καπανδριτίου.

4. Του υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732/31−10−2011 έγ−
γραφο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48456/22−11−2011 έγγραφο του 
ΥΠΕΣ.

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4−11−2011 
έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. περί καθορισμού του περιε−
χομένου των διαπιστωτικών πράξεων.

7. Το αρ. πρ. οικ. 214/3−1−2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, δι−
απιστώνουμε:

1. ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μό−
νιμου προσωπικού που να προβλέπονται από τον 
οικείο οργανισμό του φορέα Νομικό Πρόσωπο «Κοι−
νοτικός Παιδικός Σταθμός Καπανδριτίου» της τέως 
Κοινότητας Καπανδριτίου και να καταργούνται αυ−
τοδίκαια.

2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και 
κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέ−
σεων, έχουν ως ακολούθως:



42260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ/ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙ−
ΤΙΟΥ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές 

θέσεις

Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TE Κλάδος TE 
Διοικητικός − 
Λογιστικός

1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος 
ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων 
− Παιδοκόμων

1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 2 0 2

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέ−
σεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα 
καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ωρωπός, 22 Οκτωβρίου 2013

Η Πρόεδρος
ΑΛΕΚΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

F
    Αριθμ. Απόφ.: 30 (6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Νομικού Προσώπου «Κοινοτι−
κός Παιδικός Σταθμός Ωρωπίων», κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

       Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 28/2011 (ΦΕΚ 1102/τ.Β΄/2−6−2011) από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού περί συγχώ−
νευσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και σύσταση νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονη−
πιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού».

3. Την υπ’ αριθμ. 14752/2004 (ΦΕΚ 1408/τ.Β΄/13−9−2004), 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττι−
κής με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου «Κοινοτικός Παιδικός 
Σταθμός Ωρωπίων», του τέως Δήμου Ωρωπίων.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732/31−10−2011 έγγρα−
φο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.48456/22−11−2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ. 21872/4−11−2011 

έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. περί καθορισμού του περιε−
χομένου των διαπιστωτικών πράξεων.

7. Το αρ. πρ. οικ. 214/3−1−2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, δι−
απιστώνουμε:

1. ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού που να προβλέπονται από τον οικείο οργα−
νισμό του φορέα Νομικό Πρόσωπο «Κοινοτικός Παιδικός 
Σταθμός Ωρωπίων» του τέως Δήμου Ωρωπίων και να 
καταργούνται αυτοδίκαια.

2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και 
κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέ−
σεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ/ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ/ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές 

θέσεις

Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
TE Κλάδος TE 
Βρεφονηπιο−

κόμου

2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος 
ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμμα−

τέων

1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος 
ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων 
− Παιδοκόμων

1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος 

ΔΕ Μαγείρου

1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 5 0 5−

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέ−
σεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα 
καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ωρωπός, 22 Οκτωβρίου 2013

Η Πρόεδρος

ΑΛΕΚΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
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