
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κ.Υ. του 
Υ.Δ.Δ.Α.Δ - Τροποποίηση κοινής υπουργικής από-
φασης.

2 Τροποποίηση της 2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 από-
φασης (Β’ 1942) περί καθορισμού διαδικασίας, 
όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχε-
τικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών 
σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των 
συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε 
τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων Γενι-
κής Κυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

         Αριθμ. 43806 οικ. (1)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κ.Υ. του 

Υ.Δ.Δ.Α.Δ - Τροποποίηση κοινής υπουργικής 

απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει.
2. Τη διάταξη 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),

3. Την παράγραφο Α της 16992/6.2.2017 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (Β΄ 766),όπως τροποποιήθηκε με την 
422οικ/8.1.2019 όμοια απόφαση (Β΄ 10).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

5. Την 64166/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ «Διορισμός μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Δ.Α.Δ» (ΥΟΔΔ 504).

6. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7. Την 22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου,…» (Β΄ 1450).

8. Τη με αριθ. B1.Φ1.28/30545/10.6.2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΔΔΑΔ και,

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογι-
σμού ύψους τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ευρώ η οποία 
για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των δεκαο-
κτώ (18.000) ευρώ και συνολικά, σε ετήσια βάση, εκατόν 
ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος Α της 16992/6.2.2017 κοινής από-
φασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιούν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε είκοσι πέντε (25) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους, σε έξι (6) μήνες, 
με δικαίωμα παράτασης για δυο (2) επιπλέον εξάμηνα, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου δικη-
γόρου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

γ) Τα χρονικά διαστήματα έναρξης της άσκησης, στις 
16 Ιανουαρίου και 16 Ιουλίου κάθε έτους και,

δ) Την αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων 
(600) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλι-
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στικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε μήνα.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω, 16992/2017, απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 2/55483/ΔΛΤΠ (2)
Τροποποίηση της 2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 από-

φασης (Β' 1942) περί καθορισμού διαδικασίας, 

όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων 

σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκατα-

βολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 

έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της 

εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλη-

σης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φο-

ρέων Γενικής Κυβέρνησης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 58 του 

ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4455/2017 
«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο 
Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 22) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 
352 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις » (Α΄ 5).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄168 ).

7. Την αρ. 2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 Α.Υ.Ο. (Β΄1942).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 

προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση 2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 
(Β΄1942) περί καθορισμού διαδικασίας, όρων, προϋπο-
θέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση 
χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων 
της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης» ως προς τα εξής:

α) Στην παράγραφο 11 διαγράφεται το τελευταίο 
εδάφιο: «Σε αυτήν την περίπτωση επισυνάπτονται από 
τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε φυσική ή ηλε-
κτρονική μορφή αντίγραφα των οικείων ανεξόφλητων 
λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας».

β) Στην παράγραφο 14 απαλείφεται από τα δικαιολο-
γητικά πληρωμής το: « Αντίγραφο σε φυσική ή ηλεκτρο-
νική μορφή των ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας».

Κατά λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση  
2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 Α.Υ.Ο. (Β΄1942).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028890507190002*
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