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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./97/38072 (1)
Κατανομή προσωπικού στην Εταιρεία «Διαχειριστής 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας Α.Ε.» έτους 2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικήε κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ21/06−10−15 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).

4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠ/19378/08−12−2015 έγγραφο της 
Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στην Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. − ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. του Απόστολου Μπουραζέλη, κατηγορίας Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας ΤΕ Πτυχιούχων 
Μηχανικών και Μηχανικών Αυτοματισμού ως ειδική πε−
ρίπτωση πρόσληψης των διατάξεων του άρθρου 78. 
Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/Α΄/7.5.2008) στο πλαίσιο της Προκή−
ρυξης 3Κ/2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 664/24−09−2015
απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
        Αριθμ. 1001 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης 

του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζε−
ται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 
(152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης αυτού. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

Ν. 4346/2015 (152 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του 

Ν. 4270/2014 (Α΄ 143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της αριθ. Υ14/3−10−2015 (Β΄2144) από−
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και του 
χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και του 
τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.

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

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δή−
λωσης απόδοσης του προβλεπομένου εκ των διατάξεων 
του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) ειδικού τέλους 
παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε 
παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως το υπόδειγμα I που προ−
σαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής. 

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τον 
πάροχο (ΟΠΑΠ Α.Ε.) στην αρμόδια για τη φορολογία 
εισοδήματος Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία 
το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο.

Με τη δήλωση συνυποβάλλεται κατάσταση, όπως το 
συνημμένο υπόδειγμα II, η οποία περιλαμβάνει τον αριθ−
μό στηλών ανά παίγνιο.

3. Η δήλωση υποβάλλεται και το ειδικό τέλος κατα−
βάλλεται μέχρι την 20η (εικοστή) ημέρα κάθε μήνα και 
αφορά τις εισπράξεις από το ειδικό τέλος που έχουν 
καταβάλει οι παίκτες, ανά στήλη, των παιγνίων της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. τον προηγούμενο μήνα. 

4. Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, 
ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του 
ειδικού τέλους καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης 
και είσπραξής του, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδι−
κα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται για 
τις εισπράξεις από το ειδικό τέλος, ανά στήλη, των 
παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., που καταβάλλονται από τους 
παίκτες, από 1ης Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ      

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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