
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Λαρισαίων.

2 Κατάταξη της ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Σοφίας του Δημητρίου 
(Α.Γ.Μ. 46187) υπαλλήλου ΤΕ ιδιαίτερης κατηγο-
ρίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24).

3 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσά-
ρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €), της εταιρείας 
«ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.

4 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για 
το  έτος  2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν 
αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό 
καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί 
η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.

5 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., «Με εντολή Διοι-
κητή» στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητι-
κής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1486 (1)
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Λαρισαίων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρια-
κής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171) και ιδίως 

της παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 5).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 113).

γ. Του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

δ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και 
μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ε. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

στ. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ζ. Tου π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το υπ’ αρ. 51439/17-12-2020 αίτημα του Δήμου Λα-
ρισαίων για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, με τη συνημ-
μένη υπ’ αρ. 291/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΥΤΩΛΞ - ΔΤΖ) 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων από το υπ’ αρ. 
33/2020 πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου Λαρισαίων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο 

Λαρισαίων, πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρω-
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μένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 59 του ν. 4497/2017.

2. Η ίδρυση της νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Λα-
ρισαίων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

I

    Αριθμ. 46187/1/21-β΄ (2)
Κατάταξη της ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Σοφίας του Δημητρίου 

(Α.Γ.Μ. 46187) υπαλλήλου ΤΕ ιδιαίτερης κατηγο-

ρίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελλη-

νικής Αστυνομίας στο μόνιμο πολιτικό προσω-

πικό της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 «Συ-

μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομ-
μάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνη-
τικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη-
ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγεί-
ου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθ-
μιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α’ 281), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 1647/16/2416113 από 5-12-2016 διαταγή 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ.

8. Την ανέκκλητη δήλωση προτίμησης της αναφερομέ-
νης στο θέμα υπαλλήλου ιδιαίτερης κατηγορίας ένστο-

λου πολιτικού προσωπικού που υποβλήθηκε δυνάμει 
της υπ’ αρ. 1647/16/2416113 από 5-12-2016 διαταγής 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ.

9. Την υπ’ αρ. 1/2020 από 11-12-2020 απόφαση της 
Ειδικής Επιτροπής Καταλληλότητας Αστυνομικών προς 
Χρήση Όπλου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσ-
σαλονίκης και το από 11-12-2020 πρακτικό, σύμφωνα με 
το οποίο η εν θέματι υπάλληλος ιδιαίτερης κατηγορίας έν-
στολου πολιτικού προσωπικού που δήλωσε ότι επιθυμεί 
να καταταγεί ως ειδικός φρουρός, κρίθηκε μη κατάλληλη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 26 του ν. 4456/2017 προβλέπεται ότι το ιδιαίτε-
ρης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό που δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου 
για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών, κα-
τατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου 
πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη της ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Σοφίας του Δημητρίου 
(Α.Γ.Μ. 46187) από 12-12-2020 σε συνιστώμενη με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 οργανική 
θέση μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας από τον κλάδο ΤΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας 
Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στον κλάδο ΤΕ Διοι-
κητικού - Λογιστικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσά-

ρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €), της εταιρείας 

«ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.   

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/851-Α/12-1-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής – 
Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α΄  185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρ-
θρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά 
της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυ-
νομία και συγκεκριμένα προς την Υποδιεύθυνση Κρατι-
κής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας δεκα-
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), που αφορά ένα 
(1) όχημα, τύπου επιβατικό, μάρκας CITROEN, μοντέλο 
C3 1.500cc, καινούργιου. 

 Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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    Αριθμ. Α.1005 (4)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 

(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για 

το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν 

αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό 

καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί 

η τιμή λιανικής πώλησης αυτών. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών 
επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών,

β) του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» 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 
του νόμου αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και 
Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 4738), όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης 
Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει 
των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά 
με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές 
πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2020.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2021 του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 
του ν. 2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του 
έτους 2020, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) 
λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 209,74 € 
ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 3 (5)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., «Με εντολή Δι-

οικητή» στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικη-

τικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-

γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και τοπι-
κών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6), 
όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου  87 του 
ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (Α΄ 26).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 
2013/8-8-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής δι-
άρθρωσης των Δ.Ο.Υ.» (Β΄ 2043), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της.

5. Τις διατάξεις της υποπαρ.  β’ της παρ.  6 του άρ-
θρου 14 και των άρθρων 7 και 41 του ν. 4389/2016, 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 4).

6. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων, Ανάθεση καθηκόντων και Εξουσιοδότηση 
Υπογραφής».

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντο-
λή Διοικητή” σε όργανα της φορολογικής Διοίκησης» 
(Β΄ 2743), όπως ισχύει.

8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την ομαλή και εύρυθ-
μη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
φορολογουμένων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε περαιτέρω την εξουσιοδότηση της υπο-
γραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. «Με εντολή 
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Διοικητή» στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται 
στην περ. 2 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Περιστέρι, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Περιστερίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ   

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