
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου του Δήμου Ελασσό-
νας προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Επιτροπής «ΕΛ-
ΛΑΔΑ 2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

3 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/
2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέ-
λους αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς ακινήτου του Δήμου Ελασσό-

νας προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη. 

 Με την υπό στοιχεία 68435 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 19-5-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και των άρ-
θρων 496, 498 και 499 του ΑΚ, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αρ. 
9.415/6-6-2021 πρόταση δωρεάς του Δήμου Ελασσόνας 
που συντάχθηκε από τη Συμβολαιογράφο Ελασσόνας, 
Ιωάννα Αλεξάνδρου Παπαλεξανδρή - Μουταφίδου, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9787/16-11-2021 πράξη 
της ίδιας συμβολαιογράφου και επαναλήφθηκε η τρο-
ποποίηση αυτής με την υπ’ αρ. 10014/15-3-2022, όμοια, 
με τις οποίες ο Δήμος Ελασσόνας δωρίζει στο Ελληνι-
κό Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ένα οικόπεδο, άρτιο 

και οικοδομήσιμο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως της Ελασσόνας (επέκτα-
ση), επί της συμβολής ανωνύμων οδών, στο Ο.Τ. Γ172, 
φέρει αριθμό οικοπέδου 02, με ΚΑΕΚ 310470738004/0/0 
και έχει εμβαδόν εννιακόσια τριάντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα και σαράντα εκατοστά (938,40 Μ2), με σκοπό την 
ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Ελασσόνας και 
με τον όρο ότι, αν η χρήση του δωρηθέντος ακινήτου 
μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από 
την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, η 
σύμβαση δωρεάς λύεται και η κυριότητα του ως άνω 
ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Ελασσό-
νας. Η αντικειμενική αξία του δωρούμενου ανέρχεται σε 
πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 
και σαράντα τρία λεπτά (56.754,43 €).

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Επιτροπής 

«ΕΛΛΑΔΑ 2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο  - 

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Με την υπό στοιχεία 68451 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 19-5-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και των άρθρων 496, 
498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή η, από 14-3-2022 
επιστολή - πρόταση δωρεάς της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 
2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Αρχηγείο Πυροσβε-
στικού Σώματος, των παρακάτω κινητών πραγμάτων, 
όπως η αξία τους προσδιορίσθηκε με το από 14-4-2022 
μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου της δωρήτριας:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α/α Ακριβής περιγραφή Τεμάχια
Καθαρή αξία 
αγαθών σε 

ευρώ (€)
1. Πυροσβεστικό όχημα τύπου pick-up 4x4 500 λίτρων νερού 10 526.000,00

2. Αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών ΑΣΑΚ συνοδευόμενοι με κιτ ελέγχου 
αναπνεύσιμου αέρα (ηλεκτροκίνητοι, 500lt/min παροχή) 10 116.000,00

3. Δισκοπρίονα (μηχανήματα κοπής μετάλλου και δομικών υλικών) 50 49.425,84
4. Διασωστικό εργαλείο διάνοιξης θωρακισμένων θυρών 5 29.800,00
5. Πομποδέκτες φορητοί (Ασύρματοι) 200 66.200,00
6. Σύστημα Τηλεματικής 100 223.500,00
7. Συσκευές εντοπισμού θέσης MEITRAC 599G και άδειες ENGAGE 100 35.860,00
8. Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ομάδων επέμβασης 166 207.912,10
9. Επινώτιοι πυροσβεστήρες 100 15.914,00

             ΣΥΝΟΛΟ 1.270.611,94

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. Α.1061  (3)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 

της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του 

ν. 4819/2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λε-

πτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδο-

ση του τέλους αυτού.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 80, της παρ. 4 του άρθρου 

92 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 
διαχείριση αποβλήτων  - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργα-
νισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προ-
ϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 
επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129),

β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως των άρθρων 
6, 18, 19 και 20,

δ) των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό» 
(Α’ 143),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

στ) της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

ζ) της υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κα-
θορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για 
την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής 
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Τα Αιτήματά μου”, 
(Β’ 2154)».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  27) του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
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4. Την υπό στοιχεία 2/100546/ΔΠΓΚ/12.10.2021 από-
φαση που τροποποιεί την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.07.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού 
προϋπολογισμού» (Β’ 4727).

5. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιε-
χομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης 
και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης 
του τέλους αυτού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφα-
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της 
δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, στα προϊ-
όντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλο-
χλωρίδιο (PVC), όπως το υπόδειγμα που προσαρτά-
ται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και 
απόδοσης του τέλους.

2. Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανα-
κύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων 
περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή 
τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

3. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους κατανα-
λωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

4. Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης 
απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που 
πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

5. Η δήλωση απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης 
υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο, 

έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 
χρονική περίοδο στην οποία αφορά.

Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμο-
γής για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, αυτή 
θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφια-
κής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά 
μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ 
(myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζε-
ται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση Διοικητή 
ΑΑΔΕ. Για την περίοδο της πρώτης εφαρμογής και ειδι-
κότερα για τα έσοδα του μηνός Ιουνίου 2022, η δήλωση 
υποβάλλεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2022.

6. Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της υποβο-
λής της δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, και 
εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας 
αυτής, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλω-
σης, αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής 
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αι-
τήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση Δι-
οικητή ΑΑΔΕ.

8. Οι εισπράξεις του τέλους ανακύκλωσης, εισάγονται 
στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου «Α.Λ.Ε. 1110903003».

9. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, καθώς 
και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή δήλωσης 
ή για τη μη υποβολή δήλωσης απόδοσης του τέλους 
ανακύκλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

10. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1η.6.2022.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr

 
Δ Η Λ Ω Σ Η  

ΑΠΟΔΟΣΗΣ   ΤΕΛΟΥΣ ΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΆΆρθρο 80 ττου Ν.4819/2021 ( ΦΕΚ Α΄129)  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:    ΟΝΟΜΑ:    ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 

(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ κλπ): 
  

Α.Φ.Μ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ (οδός, αριθμός, τκ, Πόλη) 
 ΤΗΛ.:    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΑΦΜ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    ΟΝΟΜΑ:    ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ (οδός, αριθμός, τκ, Πόλη):  
 ΤΗΛ.:    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΠΡΟΙΟΝΤΩΝ                                                              
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ  (PVC)  ΚΑΙ                        

ΥΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

((1) 

ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ   
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  (€)  

 
  

(2)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΟΣ  (€)  
 

((3) 
  

(1)xx(2)  

 
  0,088  

 

Ο ΔΗΛΩΝ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ  

   

                                                                                                                             

 Α.Χ.Κ./ΕΤΟΣ …………….. 

                                        

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ: …………………. 

ΑΡ. ΦΑΚ: ………………………………….. 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛ: ……………………………….. 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΥΠΟΒ.ΔΗΛ.: ……………….. 

  ΤΡΙΜΗΝΟ 

1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 
    

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

*02024792005220004*
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