
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 26/1/2023, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
Γ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

2 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης φαρμάκων μη 
περιλαμβανομένων στον κατάλογο συνταγογρα-
φούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

3 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το 
έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντι-
κείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθε-
στώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή 
λιανικής πώλησης αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 121 (1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 26/1/2023, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 

Γ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμ-

ματίων» (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 (Α’ 81).

2. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-
σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 178).

3. Της υποπαρ. Γ.4 (Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

4. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον 
ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και άλλες διατάξεις». (Α’ 128).

6. Το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκή-
σεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλων διατάξεων» (Α’  81) και την Πράξη με 
αριθμό 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 
1996 για την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Α’ 65).

7. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α’ 43).

8. Τον ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 
και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με 
την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (Α’ 207).

9. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον ν. 4941/2022 «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονισμός Ορ-
γανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Α’ 113), ιδίως 
των άρθρων 60, 62, 64, 74, 75 και 76.

11. Την υπ’ αρ. 316/16-12-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, 
εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, 
τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 6529).
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12. Την υπ’ αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β’ 1865).

13. Την υπ’ αρ. 235/29-6-2022 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για 
τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (Β’ 3360).

14. Την υπ’ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργί-
ας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β’ 5758), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 527/13-12-2019, 
418/13.12.2021 και 317/16-12-2022, κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουρ-
γίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β’ 4668, 
Β’ 6158 και Β’ 6614), αντίστοιχα.

15. Την υπ’ αρ. 318/16-12-2022 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2023» (Β’ 6614).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-6-2022 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Εξουσιοδότηση του Γενικού Διευ-
θυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πρά-
ξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την 
εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης 
Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου». (Β’ 3352).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.» 
(Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184).

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και των επόμενων 
ετών, αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση ειδικών τίτλων Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 (Ρυθμίσεις για τον 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 85) και τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρ-
θρου εξήντα του ν. 4941/2022 «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονισμός 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Α’ 113).

2. Σκοπός της έκδοσης είναι η χρήση των Εντόκων 
Γραμματίων για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμ-
φωνία επαναγοράς (repos) ή την παροχή εξασφάλισης 
σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) επί του 
συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Ημερομηνία έκδοσης ορίζεται η 26/1/2023.
4. Τα έντοκα γραμμάτια είναι αρχικής διάρκειας 26 

εβδομάδων, λήξης 28/7/2023, σε ευρώ, φέρουν κωδικό 
ISIN (GR0002241108) και παρακολουθούνται από το Σύ-
στημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Το συνολικό ποσό της έκδοσης ορίζεται σε πενήντα 
πέντε δισεκατομμύρια (55.000.000.000,00) Ευρώ, δη-
λαδή συνολικά εκδίδονται πενήντα πέντε εκατομμύρια 
τίτλοι ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ έκαστος.

6. Η τιμή έκδοσης των τίτλων ορίζεται στο άρτιο 
(100%).

7. Οι τίτλοι εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία 
στη λήξη τους.

8. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους (26/1/2023) 
οι τίτλοι θα εισαχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της 
Τραπέζης της Ελλάδος στο φορέα 9002, του Συστήματος 
Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων.

9. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αυξά-
νει το ποσό της αρχικής έκδοσης των Εντόκων Γραμματί-
ων, επανεκδίδοντας Έντοκα Γραμμάτια της ίδιας έκδοσης 
(re-openings) με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο άλλο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

10. Για την έκδοση αυτή δε θα πραγματοποιηθεί ου-
δεμία χρηματική συναλλαγή.

11. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το 
Ελληνικό Δημόσιο δε θα καταβάλλει αμοιβή διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών 235/29-6-2022 «Γενικοί όροι εντόκων γραμμα-
τίων του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 3360).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. EΑΛΕ/Γ.Π. οικ.4547 (2)
Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης φαρμάκων 

μη περιλαμβανομένων στον κατάλογο συνταγο-

γραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά-

των της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 3816/2010. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, 

ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 94) με το οποίο προστέθηκε παρ. 4 στο 
άρθρο 247 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τα άρθρα 20 και 
77 του ν. 4270/2014.

2. Τα άρθρα 247-253 και 265 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Το άρθρο 12 του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρημα-
τικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις (Α’ 6).

4. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
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5. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

6. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155).

11. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμο-
διοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

12. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής από-
φασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 
(Β’  889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’  1218), ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’ 5821) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/ 
2021 (Β’ 302/2022) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

14. Την υπ’ αρ. 226 απόφαση της 848ης/08-09-2022 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

15. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.57546/11-10-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία 
από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναμένεται 
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0672), η οποία θα αυξήσει το ποσό 
της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ορ-
γανισμού που εντάσσεται στο μηχανισμό αυτόματων 
επιστροφών (clawback) που αφορά στα έτη 2019-2025. 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Για τα φάρμακα που έχουν λάβει τιμή και δεν περι-
λαμβάνονται στις κατηγορίες φαρμάκων του Συστή-
ματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του άρθρου 265 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 31), για την κατ’ εξαίρεση έγκριση και 
αποζημίωση ατομικών αιτημάτων σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις ισχύουν τα κάτωθι:

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις

Α) Τα ατομικά αιτήματα που δύναται να εγκριθούν με 
την παρούσα διαδικασία θα πρέπει να αφορούν: Σε υψηλή 
ακάλυπτη ιατρική ανάγκη που στοιχειοθετείται ως εξής:

-Πάθηση απειλητική για τη ζωή (ορίζονται ως παθή-
σεις με υψηλή θνησιμότητα εκτός εάν διακοπεί η εξέλιξη 
της νόσου ή παθήσεις με πιθανή θανατηφόρα κατάληξη 
που περιλαμβάνουν στις κλινικές μελέτες ως έκβαση 
την επιβίωση) ή

-Πάθηση που προκαλεί σoβαρή αναπηρία (ως σοβαρή 
αναπηρία ορίζεται η σημαντική μείωση στην ποιότητα 
ζωής (HRQoL) ή προοδευτική επιδείνωση μιας πάθησης 
που οδηγεί σε τραυματισμό/διαταραχή λειτουργικότη-
τας σχεδόν μη αναστρέψιμη ή αύξηση του αριθμού των 
ετήσιων νοσηλειών για συμβάντα απειλητικά για τη ζωή 
που σχετίζονται με την πάθηση).

-Μη ύπαρξη αποζημιούμενων θεραπειών για τη συ-
γκεκριμένη πάθηση.

Β) Αφού στοιχειοθετηθεί η υψηλή ακάλυπτη ιατρική 
ανάγκη για τη συγκεκριμένη πάθηση θα πρέπει να προ-
σκομίζονται δεδομένα για το φάρμακο που θα καταδει-
κνύουν όλα τα κάτωθι:

-Παρουσιάζει μεγάλο θεραπευτικό αποτέλεσμα (ανα-
φορικά με τη θνησιμότητα ή τη νοσηρότητα) και

-Αφορά στην πλειοψηφία του πληθυσμού με την συ-
γκεκριμένη πάθηση (σημαντικό ποσοστό ανταπόκρισης) 
και

-Υπάρχουν υψηλής βεβαιότητας κλινικά δεδομένα 
(τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, επαρκές διάστημα 
μελέτης, κλινικά σχετιζόμενες κλινικές εκβάσεις).

Άρθρο 2
Διαδικασία εφαρμογής

Οι θεράποντες ιατροί καταθέτουν σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις ανά δικαιούχο περίθαλψης, ηλεκτρονικά τα 
αιτήματα που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα 
χαρακτηριστικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που 
θα αναπτυχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης) του άρθρου 247 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5), δύναται να εξειδικεύσει περαιτέρω τα 
ανωτέρω κριτήρια και ενημερώνει τον Υπουργό Υγείας 
ετήσια για τον αριθμό των αιτημάτων που έχουν εγκρι-
θεί με την παρούσα διαδικασία, καθώς και για τον τόπο 
προέλευσης τους (Νοσοκομείο, Κλινική, Ιδιώτης Ιατρός, 
ΥΠΕ). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνει 
απόφαση βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η οποία είναι δε-
σμευτική για τον Οργανισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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 Αριθμ. Α.1008 (3)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 

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

έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντι-

κείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθε-

στώς 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), 
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

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

δ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
Β’372), και ιδίως της παρ. 107 του άρθρου 2, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

ε) της υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πρά-
ξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Δι-

ορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν.  4389/2016, της υπ’  αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ» και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) απόφασης Υπουργού Οικονο-
μικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

2. 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 2022.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφα-
σίζουμε:

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2023 του 
ειδικού 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 2022, ορίζουμε ως Σταθμισμέ-
νη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων 
το ποσό των 208,46 € ευρώ τη φορολογική μονάδα 
(1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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