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και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης
φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο
εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατά−
ξεων των περ. 13, 14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12
του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) ...........
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1022
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και
του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου
3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό
ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ.
13, 14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του
Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 39 του Β.δ. 24−9/20−10−1958
(171/τ.Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41, 53, 54 του
Ν. 4174/2013 (170/τ.Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλ−
λες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των περ. 13, 14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/23−2−2005).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό)».
6. 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
(98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»
9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καθώς
και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδο−
σης του φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο
εσωτερικού ζύθου, μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων
των περ. 13, 14, του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Δ12 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94), σύμφωνα με τις οποίες ο
φόρος καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
10. Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του
Ν. 4337/2015.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ο φόρος 3%, βάσει της διάταξης του άρθρου 39
του Β.δ. 24−9/20−10−1958, όπως ισχύει, επί της αξίας του
πωλούμενου στο εσωτερικό της χώρας ζύθου, ο οποίος
βαρύνει τον αγοραστή, από 19−8−2015 και εφεξής, κατα−
βάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι εγχώριες επιχειρήσεις
παραγωγής ζύθου, καθώς και οι αποκτώντες από άλλη
χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εισαγωγείς
από τρίτη χώρα.
Ο φόρος αποδίδεται με δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
μέχρι και τις είκοσι των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου,
Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους για τις πωλήσεις
που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημε−
ρολογιακό τρίμηνο.
Οι εισπράξεις, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία,
του φόρου επί του ζύθου εισάγονται στον Κωδικό Αριθ−
μό Εσόδου 1358 με την ονομασία « Εισφορά 3% επί της
αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (περ. 14,
άρθρ. 2, ΥΠΟΠΑΡ. Δ12, Ν. 4336/2015, ΦΕΚ Α΄ 94)».
Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανα−
κριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου
καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης
του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για πωλήσεις
ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2015,
δηλαδή από την ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλ−
λόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυν−
σης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β΄ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015.
Για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιου−
νίου 2015 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, ο φόρος επί του
ζύθου, αποδίδεται σύμφωνα με την προϊσχύουσα διαδικα−
σία υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων (μέχρι 20 Νοεμβρίου 2015).
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2. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δή−
λωσης απόδοσης φόρου 3% επί του ζύθου, όπως το
υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και απο−
τελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση
για το διάστημα από 19−8−2015 έως και 30−9−2015,
υποβάλλεται μέχρι 22−2−2016, δίχως την επιβολή κυ−
ρώσεων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 10109/97
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την
υπ' αριθμ. 102/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου του Δήμου Αχαρνών.
H ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 25 03/1997 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο−
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.
9 του Ν. 4313/2014.
5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/23.03.1999)
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα»
7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/06−02−2015) και το άρθρο 56
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/τ.Α΄/14.04.2014) περί άσκησης
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015).
8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Α΄/27.12.2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/τ.Β΄/
16.09.2013) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλο−
φοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας».
10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων».
11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφά−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ−ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του Ν. 2696/1999».
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις − Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
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14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015
(ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ−ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α
του Ν. 2696/1999».
15. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας δι−
αβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η
παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 102/2015 Από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών,
που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημ−
μένα της.
16. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Αχαρνών, βάσει της οποίας ελήφθη η
υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για την υπόψη
κυκλοφοριακή ρύθμιση.
17. Την υπ’ αριθμ. 102/15 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αχαρνών, για την υπόψη κυκλοφο−
ριακή ρύθμιση.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του Δήμου και επειδή:
Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση αιτιολογείται
επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών
και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
στο Δήμο Αχαρνών.
• Την μονοδρόμηση της οδού Χειμάρας με κατεύθυνση
από την Λεωφ. Δημοκρατίας προς την οδό Β. Ηπείρου
• Την μονοδρόμηση της οδού Β. Ηπείρου από την οδό
Χειμάρας έως την οδό Τρικάλων με κατεύθυνση από την
οδό Χειμάρας προς την οδό Τρικάλων.
• Την μονοδρόμηση της οδού Τρικάλων από την οδό
Β. Ηπείρου έως την οδό Μέσης Ανατολής με κατεύθυνση
από την οδό Τρικάλων προς την οδό Μέσης Ανατολής.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋπο−
θέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα−
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί−
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τή−
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την
απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, βάσει
της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 15
(3)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας
του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.)
Ιωαννίνων για το έτος 2016.
Ο ΔIEYΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΚ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο της
26ης Διεύθυνσης Συντ/σμού και Ελέγχου εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Πάγιο κατ’ αποκοπή
χορήγημα για καθαριότητα»
2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/τ.Β΄/25−
05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13−07−2010) σχετικά με
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τη με αριθμ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
1340/16−10−2002/τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων κα−
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ−
θυντών των σχολικών μονάδων ΣΕΚ και των συλλόγων
των διδασκόντων».

5. Το Π.δ. 250/1992 αρ. 11, παρ. 8, «Αρμοδιότητες Δι−
ευθυντή ΠΕΚ»
6. Τη με αριθμ. ΣΤ5/56/13−11−2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1409/17−
11−2000/τ.Β΄) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στους προϊσταμένους των Διευθύν−
σεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών και στους Δι−
ευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων
(Π.Ε.Κ.)».
7. Τη με αριθμ. 138166/Δ3/03/09/2014 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί ορισμού
Διευθυντών Και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επι−
μορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
8. Την με αριθμ. πρωτ. 442/07−12−2015 απόφαση κατα−
νομής πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του
ΠΕΚ Ιωαννίνων (ΑΔΑ: ΒΖΖΘ4653ΠΣ−0ΛΕ).
9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας,
αποφασίζει τον καθορισμό του ετήσιου κατ’ αποκοπή
χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Περιφερει−
ακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Ιωαννίνων, για το
έτος 2016(01/01/2016−31/12/2016) στο ποσό των 2.140,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90−24−183 και ΚΑΕ
1232 του οικ. έτους 2016.
Η παραπάνω δαπάνη θα καταβάλλεται με χρηματι−
κό ένταλμα, σε λογαριασμό της υπηρεσίας, στο όνομα
του Διευθυντή και θα αποδίδεται στον δικαιούχο, βάσει
μηνιαίων καταστάσεων, για την πληρωμή δαπανών κα−
θαρισμού του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου
(ΠΕΚ) Ιωαννίνων.
Η παρούσα απόφαση αφορά στην με α/α καταχώρη−
σης 9718 και ΑΔΑ: ΩΔΣΥ4653ΠΣ−Β58 απόφαση δέσμευ−
σης πίστωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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