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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/52129/0022 (1)
  Καθορισµός αριθµού των κατά µήνα συνεδριάσεων και 

αποζηµίωσης Προέδρου, µελών, εισηγητών και γραµ−
µατέα της Τ∆Ε του Τοπικού Υποκ/µατος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Άνω Λιοσίων − Καµατερού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.4 του άρθρου 3 του ν. 1160/1981 «Περί αυξήσε−

ως των αποδοχών των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Πολιτικών και 
Στρατιωτικών, των υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., ρυθµίσεως συνα−
φών θεµάτων, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως φορολο−
γικών και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 147) και της παρ. 
2 του άρθρου µόνου του Π.∆/τος 492/1984 «Περιορισµός 
συναρµοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων 
σε αντικείµενα αρµοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και λοιπών Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 175).

β) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υ−
νάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 7 του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40).

γ) Του άρθρου 40, του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή−
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονοµικής 
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3. Το ακόλουθο τµήµα του Πίνακα Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων:

790−838 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
Ε21 Ραδιοµικρόφωνα

SAB/SAP EN 300 422

Αντικαθίσταται διαχωριζόµενο σε δύο (2) τµήµατα, ως εξής:

790−830 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
Ε21 Ραδιοµικρόφωνα

SAB/SAP EN 300 422

και

830−838 ΚΙΝΗΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ 

Ε.∆.
Ε.∆.

Αµυντικά συστήµατα

4. Κατά τα λοιπά ισχύει κοινή απόφαση 17225/655/3−4−2006
(Β΄ 399) των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών “ Έγκριση Εθνικού Κανονισµού Κατανο−
µής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)”, όπως τροποποιήθηκε 
µε την ΚΥΑ 38960/1619/24−9−2008 (Β΄ 1979).

5. Οι ως άνω παρ. 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από 30 
Ιουνίου 2012.

6. Η έναρξη χρήσης της υποζώνης 830−838 MHz της παρ. 
3, από αµυντικά συστήµατα, πραγµατοποιείται σταδιακά 
από την ηµερoµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και ολοκληρώνεται µέχρι 30 
Απριλίου 2012 σύµφωνα µε αποφάσεις του Υπ. Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων εκδιδόµενες βάσει του εδφ. ιβ΄ 
της παρ. 2, του άρθρου 4 του ν. 3431/06 (Α΄ 13) «Περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως αντικα−
ταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3534/2007 
«Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου 
χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες διατά−
ξεις» καθώς και της Υπ. απόφασης 31940/1190/2007 (Β΄ 
876) «Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 
ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών». Μετά την ηµεροµηνία αυτή, η υπόψη χρήση 
γίνεται αποκλειστικά από αµυντικά συστήµατα.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F

    Αριθ. 20500/2142 (4)
Τροποποίηση της µε αριθ. 18623/2372/2008 κοινής από−

φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1697/Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ −

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 

«Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρό−

νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α΄).

β. Της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 2 του ν.δ. 638/1970 
«Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, 
δίτροχων − τρίτροχων µετά κινητήρος και µοτοποδη−
λάτων» (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3534/2007.

γ. Της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

ε. Του π.δ/τος 126/2005 «΄Ιδρυση ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατη−
ρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181/Α΄).

στ. Της αριθ. 2876/7−12−09 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄).

ζ. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και Καθορισµός αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
213/Α΄).

2. Το αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.4227,3718/16−4−2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

3. Την ανάγκη τροποποίησης του ειδικού εντύπου 
αίτησης του Παραρτήµατος της απόφασης µε αριθ. 
18623/2372/11−8−2008 (ΦΕΚ 1697/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισµού, αλλά οι αναγκαίες δαπάνες θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις του λογαριασµού του ν.δ. 638/1970 που 
τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, απο−
φασίζουµε:

Άρθρο 1

Τροποποιούµε το έντυπο αίτησης εκτύπωσης άδειας 
οδήγησης, του Παραρτήµατος της µε αριθ. 18623/2372/ 
2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1697/Β΄) µε νέο. Το 
νέο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Κατά λοιπά ισχύει η αριθ. 18623/2372/11.8.2008 (ΦΕΚ
1697/Β΄) όµοια, ως έχει και καταργείται η κοινή υπουρ−
γική απόφαση 68831/ 9254/2008 (ΦΕΚ 2541/Β΄).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F

    Αριθ. 39993/2147 (5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον Γιαννακόπουλο 

Χρήστο του Χαρισίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών, για 
τη δηµοτική ενότητα Αιανής του ∆ήµου Κοζάνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Νόµου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30−5−1997) «∆ιοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

β) Του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

γ) Του Π.∆./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου − 
∆υτικής Μακεδονίας».

δ) Του άρθρου 2 του Νόµου 344/76 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων».

ε) Του άρθρου 9 παρ. 14−16 του Νόµου 2307/95 (ΦΕΚ 
113/Α΄) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

3. Το αριθ. 53009/15−7−2011 έγγραφο του ∆ήµου Κοζά−
νης, µε το οποίο ανατίθεται η ενάσκηση των ληξιαρχι−
κών καθηκόντων, στον υπάλληλο του ∆ήµου Κοζάνης 
Γιαννακόπουλο Χρήστο του Χαρισίου, για τη δηµοτική 
ενότητα Αιανής του ∆ήµου Κοζάνης, λόγω συνταξιοδό−
τησης του υπαλλήλου Τούνα Αλέξανδρου του Πάσχου, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, που εκτελούσε καθήκοντα λη−
ξιάρχου στη δηµοτική ενότητα Αιανής.

4. Την αριθ. 52658/15−7−2011 βεβαίωση πίστωσης του 
∆ήµου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζά−
νης.

5. Το ΦΕΚ 342/Γ΄/30−5−2011, στο οποίο δηµοσιεύθηκε 
περίληψη της αριθ. 213/2011 απόφασης του ∆ηµάρχου 
Κοζάνης, περί παραίτησης του Τούνα Αλέξανδρου του 
Πάσχου, που εκτελούσε καθήκοντα Ληξιάρχου στη δη−
µοτική ενότητα Λιανής, από την Υπηρεσία του ∆ήµου, 
λόγω συνταξιοδότησης, αποφασίζουµε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου 
στη δηµοτική ενότητα Αιανής του ∆ήµου Κοζάνης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στον υπάλληλο του 
∆ήµου Κοζάνης Ν. Κοζάνης Γιαννακόπουλο Χρήστο του 
Χαρισίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών, λόγω συνταξιοδό−
τησης του Τούνα Αλέξανδρου του Πάσχου (ΦΕΚ 342/

Γ΄/30−5−2011), κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, που εκτελούσε 
καθήκοντα Ληξιάρχου στη δηµοτική ενότητα Αιανής.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοζάνης, έτους 2011, ύψους 
3.000,00 Ευρώ, στον Κ.Α. 10.6012.

(Αριθ. βεβ. πίστωσης του Τµήµατος Οικονοµικών Υπη−
ρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης: 52658/15−7−2011).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 3 Αυγούστου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ

F

    Αριθ. 8472 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύµνης» 
(∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.∆. 136/2010 «Ορ−
γανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 1069/80 «Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006, «Κύ−
ρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 459/23−3−2011).

6. Την αριθ. 59/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Ρεθύµνης (ΦΕΚ Β΄ 662/20−4−2011), µε την οποία 
αποφασίστηκε η συγχώνευση των ∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης και 
∆.Ε.Υ.Α. Αρκαδίου καθώς και η σύσταση ενιαίας Επιχεί−
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης µε την επωνυµία «∆η−
µοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύµνης» 
(∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης).

7. Την αριθ. 381/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Ρεθύµνης, µε την οποία αποφασίστηκε η τρο−
ποποίηση του καταστατικού της ∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης, 
αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την αριθ. 381/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ρεθύµνης, µε την οποία τροποποιείται η 
συστατική πράξη της ∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης, ως κατωτέρω:

Η περιοχή αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνης επε−
κτείνεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικ.
Φωκά.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ρεθύµνης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ


