
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1690
17 Αυγούστου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συµπλήρωση της υπ’ αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931/ 

18.5.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή 
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήµων 
και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία 
αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συ−
ντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια» υπουργικής απόφασης. ......................... 1

Σύσταση θέσης. ...................................................................................... 2
Καθιέρωση απογευµατινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ. ................................................................. 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.871.1/27/31.5.1985 κοι−

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Οικονοµικών «Βοήθηµα Δηµιουργίας 
Οικογενειακής ή Επαγγελ µατικής Αυτοτέλειας στα 
παιδιά των Ενεργών Μετόχων και Μερισµατούχων 
του Μ.Τ.Ν.» (ΦΕΚ 359Β) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. ....................................................................................................... 4

Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι., στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» 
Αλίµου, Νοµού Αττικής. ............................................................. 5

Χαρακτηρισµός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Κρα−
νέας, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ελασσόνας, του Γε−
νικού Νοσοκοµείου (ΓΝ) Λάρισας, ως Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου και σύσταση θέσεων προ−
σωπικού.  ............................................................................................... 6

Καθορισµός ενδεικτικών τιµών, σε βασικές διαδροµές 
του Νοµού Αττικής, από το αεροδρόµιο Αθηνών 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και από το λιµάνι του 
Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη). ...................................................... 7

Μετάταξη υπαλλήλου. ....................................................................... 8
Καθορισµός ανωτάτου ορίου επιτρεποµένων ηµερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν 
στο Δήµο Αλυκών Ν. Ζακύνθου. ........................................ 9

Διορισµός υπαλλήλου. ...................................................................... 10
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαµήνου 2009 

για τους υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων που ασχολούνται µε ποιοτικούς και 
ποσοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων φυτικής προέλευσης. ........................................ 11

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Τσιάκαλου Αθανασία του 
Νέστωρα. ............................................................................................... 12

Κατάταξη υπαλλήλου. ....................................................................... 13
Μεταφορά υπαλλήλου. ..................................................................... 14

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ 48165 (1)
Συµπλήρωση της υπ’ αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931/ 

18.5.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήµων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότη−
σης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυ−
τών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» 
υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 

του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Την υπ’ αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931/18.5.2009) 
«Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προ−
διαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών των Δήµων και των Κοινοτήτων, τα 
όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 
τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» απόφασή µας. 

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

1. Η περ. γ΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 
απόφασής µας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Κατά την επιλογή της παιδικής χαράς πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρη−
ση των προβλεποµένων ορίων ασφαλούς έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και 
µαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και 
του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας.»

21467



21468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 της 
ως άνω απόφασής µας και µετά τις λέξεις «και της 
σχεδίασης και οργάνωσης» προστίθενται οι λέξεις «της 
κατασκευής».

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρ−
θρου 9 της ως άνω απόφασής µας και µετά τις λέξεις 
«κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας» προ−
στίθενται οι λέξεις «και ολοκληρώσει την κατασκευή 
της παιδικής χαράς».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφασή µας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

Σύσταση θέσης.

Με την υπ’ αριθµ. 4255/9/3−ι΄/15.7.2009 απόφαση του 
Προϊσταµένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναµικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, που εκ−
δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1339/1983 
(Α΄ 35) «Περί αποκατάστασης του προσωπικού των 
Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού σώµατος, που 
διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθµιση θεµάτων 
του προσωπικού των Σωµάτων αυτών που είναι στην 
ενέργεια», τα άρθρα 4 παρ. 8 εδαφ. στ΄ και 5 παρ. 1 και 
2 ν. 2622/1998 (Α΄ 138) «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης 
κ.λπ.», όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
το ν. 3181/2003 (Α΄ 218) «Ρυθµίσεις θεµάτων Συνοριακών 
Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών και άλλες διατάξεις», 
το ν. 3169/2003 (Α΄ 189) «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων 
όπλων από αστυνοµικούς, εκπαίδευση τους σε αυτά και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
4 παρ. 2 του ν. 3206/2003 (Α΄ 298) και το π.δ. 584/1985 
(Α΄ 204) «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπη−
ρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει), συνιστάται µία (1) θέση γραφείου, για 
τον Συνοριακό Φύλακα Αρχοντούλη Κωνσταντίνο του 
Χαράλαµπου (ΑΓΜ 4255), που διατηρήθηκε στην ενέρ−
γεια, για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου και η οποία 
(θέση) θα καταργηθεί µετά την αποχώρησή του από το 
Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, επειδή κρίθηκε από 
την Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνι−
κής Αστυνοµίας, µε την 1081 από 26.5.2009 γνωµάτευσή 
της, ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία των Συνορια−
κών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ΙΚΑΝΟΣ όµως 
για την υπηρεσία γραφείου.

Ο Προϊστάµενος Κλάδου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθµ. 2/51781/0022 (3)

Καθιέρωση απογευµατινής υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. 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 (Α 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β/ 
16.1.2009) απόφαση καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».

4. Το υπ’ αριθµ. 2/49966/0004/8.7.2009 έγγραφο της 
Δ−4 Προσωπικού.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 31.200 € περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009, η οποία θα 
αντιµετωπισθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις Ειδι−
κού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουµε: 

Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερωρια−
κής εργασίας για τριάντα ένα (31) υπαλλήλους της Δ20 
Προϋπολογισµού και για πενήντα (50) ώρες το µήνα Ιούλιο 
του έτους 2009 και σαράντα (40) ώρες τον µήνα Αύγου−
στο του ίδιου έτους ανά υπάλληλο, καθώς και για έντεκα 
(11) υπαλλήλους των Αυτοτελών Τµηµάτων Αναµόρφωσης 
του Συστήµατος Κατάρτισης και Παρακολούθησης του 
Κρατικού Προϋπολογισµού και Μετάβασης και Εφαρµογής 
Διπλογραφικού Συστήµατος Λογιστικής στο Δηµόσιο και 
δεκαεπτά (17) υπαλλήλους του Τµήµατος Εξυπηρέτησης 
Πολιτών του Γ.Λ.Κ., και για πενήντα (50) ώρες τον µήνα 
Ιούλιο του έτους 2009 και τριάντα (30) ώρες το µήνα 
Αύγουστο του ίδιου έτους ανά υπάλληλο.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, µπορούν 
να µετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και 
αποσπασµένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθµού 
ωρών, που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση.

Η κατανοµή των ωρών και η συγκρότηση των συνερ−
γείων θα πραγµατοποιηθούν µε σχετικές αποφάσεις 
των Προϊσταµένων των ανωτέρω Υπηρεσιών. Οι απο−
φάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού 
και στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα.

Η απόφαση αυτή που ισχύει (1) ένα µήνα πριν από την 
δηµοσίευσή της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
 Αριθμ. Φ.951.1/8/09 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.871.1/27/31.5.1985 κοι−

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Οικονοµικών «Βοήθηµα Δηµιουργίας Οι−
κογενειακής ή Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας στα παι−
διά των Ενεργών Μετόχων και Μερισµατούχων του 
Μ.Τ.Ν.» (ΦΕΚ 359Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ Α΄ 387) «Περί Κωδι−

κοποιήσεως Νόµων Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού».
β) Του ν. 994/1949 (ΦΕΚ Α΄ 136) «Περί καταβολής προ−

σθέτου προικός στις θυγατέρες µετόχων του ΜΤΝ και 
περί συµπληρώσεως των περί ΜΤΝ διατάξεων».

γ) Του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 «Εφαρµογή της 
συνταγµατικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναι−
κών κ.λπ.» (ΦΕΚ 25 Α).




