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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1/οικ.17662/1345
(1)
Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημο−
σίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας
φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 (Α΄ 174)
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010
(Α΄ 174), όπως ισχύει.
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3α. Του πδ 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, ... και Υφυπουργών».
3β. Την Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3−7−2013 (Β΄
1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.09.2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄2574), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. ‘Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του
Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας φορτηγού δη−
μοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5
του ν. 3887/2010, όπως ισχύει («αρχική χορήγηση άδειας
ΦΔΧ»), ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ
για κάθε άδεια ΦΔΧ αυτοκινήτου που χορηγείται. Το
αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς του προηγούμε−
νου εδαφίου υποβάλλεται από την μεταφορική επιχεί−
ρηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω−
νιών της Περιφέρειας, ως προϋπόθεση για την αρχική
χορήγηση της άδειας ΦΔΧ.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 3921
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά το έτος
2014 για το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται με
το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Β υποτομέας β αριθμ.
31 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/27.12.2010 (ΦΕΚ 237/27.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης».
3. Την υπ’ αριθμ. 39/14.01.2011 (ΦΕΚ 122 Β΄/08.02.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφε−
ρειάρχες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999, (ΦΕΚ
154/Α΄/30.07.1999), «Παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και
λοιπών υπαλλήλων στο πρόγραμμα Δακοκτονία οι οποί−
οι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και
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πέραν του κανονικού ωραρίου ή τις Κυριακές και ημέρες
αργίας, εφόσον επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες».
5. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180/Α΄)
6. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226/Α΄ «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις− Ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο−ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2012».
7. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.01.2011 ΑΔΑ:4574Η
−8ΜΘ, απόφαση παροχής οδηγιών του Γ.Λ.Κ για την
εφαρμογή των διατάξεων του β κεφ. Ν. 4024/2011.
8. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.04.2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 123877/24.05.2005 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 775/τ.Β΄/
09.06.2005 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια των ερ−
γασιών δακοκτονίας ορίζεται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
10. To υπ’ αριθμ. 13124/15978/09.12.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έναρ−
ξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δά−
κου της ελιάς για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.
11. Την υπ’ αριθμ. 07.01.2014/107 (ΑΔΑ: ΒΙ6Α7ΛΒ−Π5Λ)
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, που ορίζει το προσω−
πικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα Δακοκτονίας
για το έτος 2014.
12. Την υπ’ αριθμ. 535/10−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΒ−
9ΣΦ) ανάληψη υποχρέωσης 4.500€ από τον Κ.Α.Ε.
4295.0511.0001, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού για την κάλυψη της
ανάγκης εφαρμογής των διαδικασιών της καταπολέμη−
σης του Δάκου της ελιάς κατά το χρονικό διάστημα από
τη δημοσίευση της παρούσης έως 31.12.2014 για τους
λόγους που αναφέρουμε στο σκεπτικό της παρούσης
και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή όπως παρακάτω:

1) Διευθυντή Προγράμματος Δακοκτονίας απογευμα−
τινές ώρες μέχρι 200.
2) Επόπτη Προγράμματος Δακοκτονίας απογευματινές
ώρες μέχρι 200.
3) Λογιστή Προγράμματος Δακοκτονίας απογευματι−
νές ώρες μέχρι 200.
4) Γραμματέας Προγράμματος Δακοκτονίας απογευ−
ματινές ώρες μέχρι 160.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27.10.2011), ο αριθμός ωρών απο−
γευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
2. Με απόφαση του Διευθυντή Δακοκτονίας θα καθο−
ρίζονται οι μήνες της ανωτέρω υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για
τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής
του προγράμματος.
3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή θα
εκτελείται όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 22ας
ώρας.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης
εργασίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας.
4. Η προκαλούμενη δαπάνη 4.500€ θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους
2014 βάση κατανομής του ΥΠ.Α.Α. &Τ. που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα
στον Ειδικό Φορέα 4295 ΚΑΕ 0511.0001 του προϋ−
πολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου).
Η απόφαση αυτή της οποίας η ισχύς αρχίζει από την
δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 24 Φεβρουαρίου 2014
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ − ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ
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