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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων.

2

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός
του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των
υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και
των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των
υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 1020).

3

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2019.

4

Επιβολή προστίμου τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας στον (επ.) IRSHAD (ον.) AHMED του
HUSSAIN.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ 41534
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (A΄208).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (A΄ 98).
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γ) Του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
δ) Του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87).
2. Το π.δ/μα 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (A΄145).
3. Το π.δ/μα 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A΄ 116).
4. Την κοινή απόφαση 64166/6.9.2018 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ» (ΥΟΔΔ 504).
5. Την απόφαση Υ29/8.10.2015, του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Την απόφαση 22631 οικ./17.4.2018, του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου,...» (Β΄1450),
7. Το. έγγραφο 21365/6.12.2018,του Δημάρχου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων.
8. Την απόφαση 251/27.11.2018, του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον καθορισμό
μιας (1) θέσης υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου στη
Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
9. Τη βεβαίωση 20277/22.11.2018, της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων περί ύπαρξης πίστωσης και,
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων
(7.200,00) ευρώ, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται
σε πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400,00) ευρώ και θα
καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
οικείου οικονομικού έτους (ΚΑΕ 10-6041.003 «Αποδοχές
ασκούμενων δικηγόρων»), αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα
πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης στη Νομική
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Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε
ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την
1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου στο ποσό
των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν
υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο
τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και θα υποβάλλονται στο
πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό
μητρώου ασκούμενου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση) και υποβάλλουν συνημμένα
βιογραφικό σημείωμα.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τη μια διαθέσιμη θέση, η επιλογή θα γίνεται από τον Δήμαρχο
κατόπιν εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Το ημερήσιο ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου
δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες και ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου
του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου θα είναι ο δικηγόρος ή οι
δικηγόροι που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής
στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
Δ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από
τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2019
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 2665/01.07.2019

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/56751/1949
(2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019
«Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και
καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου
λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016»
(ΦΕΚ Β’ 1020).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 5 του
άρθρου 5.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
25512/883/20.03.201 9 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής
Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και
καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή
των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
5 του ν.4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 1020), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580/28.05.2019
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ Β’ 2027).
3. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την Απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ Β' 104),
όπως ισχύει.
4. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103), όπως
ισχύει.
5. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017),
όπως ισχύει.
6. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 509/2018
απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2307), όπως ισχύει.
7. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 304/2014).
8. Το με αριθμ. 3355/07.06.2019 έγγραφο της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52802/1831/
12.06.2019).
9. Τo με κωδικό Ο-77820/14.06.2019 έγγραφο της ΡΑΕ
«Συμμετοχή νέων σταθμών ΑΠΕ στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας» (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥΓ/54675/1578/
14.06.2019).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄160).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2665/01.07.2019

11. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ A΄ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ A΄ 210) σχετικά
με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
12. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων,
του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που
επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4414/2016» (ΦΕΚ Β’
1020), ως εξής:
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 η φράση «τριών (3) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «έξι (6) μηνών».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 η φράση «εντός τριών μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «εντός πέντε μηνών»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/56866/3884
(3)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το οικονομικό
έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (A΄98).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)»
(A΄ 160).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A΄ 145).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(A΄ 143), όπως ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (A΄ 176).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον
Α.Λ.Ε. 2120201001 ύψους 6.300,00 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 1031-201-0000000.
7. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/49652/ 3254/31.05.2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α:7ΜΚΨ4653Π87ΣΡ) με τη με α/α: 52991 αντίστοιχη καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής
Υπηρεσίας ΥΠΕΝ.
8. Την ανάγκη κάλυψης δαπάνης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης από το μήνα Ιούνιο 2019 έως
και 30/11/2019 οκτώ (8) υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης , οι οποίοι θα
εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για
την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
διαχειριστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
λοιπών υποχρεώσεων εντός των αποκλειστικά τιθέμενων προθεσμιών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων που θα απασχοληθούν το ανώτερο συνολικά για 960 ώρες, υπηρετούν στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης και θα εργαστούν πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών διαχειριστικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και λοιπών υποχρεώσεων
εντός των αποκλειστικά τιθέμενων προθεσμιών.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τις 120 ανά υπάλληλο για
το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου 2019, ήτοι για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30.11.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή προστίμου τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας στον (επ.) IRSHAD (ον.) AHMED
του HUSSAIN.
Με την 8/2016/21-06-2019 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Ελευσίνας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον (επ.)
IRSHAD (ον.) AHMED του HUSSAIN με ΑΦΜ 105050228

30382

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γεννηθείς 01/12/1967, με τελευταία γνωστή διεύθυνση
διαμονής στη Θήβα, περιοχή Καναβάρι, Θηβαϊκή Αλευροβιομηχανία και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό
τέλος ποσού 18.775,56 ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, λαθρεμπορίας 1.710 πακέτων τσιγάρων
διαφόρων μαρκών, τα οποία βρέθηκαν στο μεταφορικό
μέσο ιδιοκτησίας του.

Τεύχος B’ 2665/01.07.2019

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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