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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Γ5γ 52299 (1)
Υπαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις διατάξεις του 

N. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλ−
λες διατάξεις».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του N. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 
του N. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α΄/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3.γεδ. γγ του
Π.δ. υπ’ αριθμ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2015) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντι−
μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

4. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το από 17/10/2014 email της Σιάμου προς τον Πρόε−
δρο της Επιτροπής και το από 24−06−2015 (30/013/000/ 
4983/2015) έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
σχετικά με την υπαγωγή νέων ουσιών στις διατάξεις 
περί ναρκωτικών.

6. Την αριθμ. 13/7−7−2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ναρκωτικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρ. πρ. Β1α/οικ. 
79254/15−10−2015 εισήγηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών ουσι−
ών: 251−NBOMe, ΑΗ−7921, MDPV, ΜΕΤΗΟΧΕΤΑΜΙ−
ΝΕ, 25B−NBOMe, 25C−NBOMe, JWH−018, AM−2201, 
METHYLONE, και (5−IT)5−(2−Aminopropyl)indole στον πί−
νακα Α του Ν. 4139/2013, «περί εξαρτησιογόνων ουσιών 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

    F 
 Αριθμ. Α3γ/οικ.84278 (2)
Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ια−

τρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στην Αποκεντρωμένη Οργανι−
κή Μονάδα Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α΄/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) «Για σύσταση Κεντρικού Συμ−
βουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) όπως επαναφέρθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994) 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Α3β/7343/22−6−1990 (ΦΕΚ 378/
Β΄/1990) «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λειτουργίας 
Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών 
Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α3α/42/26−2−1992 (ΦΕΚ 231/
Β΄/1992), Υ4α/9495/95/96/5−9−1996 (ΦΕΚ 874/Β΄/1996) και Υ4α/
οικ. 118930/4−9−2009 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2009) όμοιες.

6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

7. Την υπ’ αριθμ. 18478/1−10−2014 απόφαση της Διοίκησης 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).

8. Το με αριθ. πρωτ. 16736/10−9−2014 έγγραφο του Γ.Ν.Θ. 
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του N. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/Α΄/1984) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

10. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6−10−2015) Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της 98ης συνεδρίασης της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη, θέμα 
3ο.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου 
(Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ» στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό 
Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργεί στη Παθολογική Κλινική 
με υπεύθυνο τον Δ/ντή Παθολόγο Βασιλειάδη Παναγιώτη.

2. Σκοπός λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογικού 
Ιατρείου είναι:

α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη 
περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα.

β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Δια−
βήτη και των εκδηλώσεών του, καθώς και η παροχή ειδικής 
εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους διαβητικούς 
ασθενείς.

γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των 
ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό μητρώο 
διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους.

δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών με 
στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς 
από τους αρμόδιους φορείς.

ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες 
που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με 
τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών.

στ. η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχαρώδη 
Διαβήτη.

3. Το Ε.Δ.Ι. θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσω−
πικό, πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό και να έχει επιστη−
μονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με τις Διαβητολογικές 
Μονάδες (Κέντρα), ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της 
Α3β/7343/22−6−1990 απόφασης, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
    F 

 Αριθμ. ΠΟΛ 1245 (3)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης 

απόδοσης φόρου ασφαλίστρων μετά τις ρυθμίσεις των 
διατάξεων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 1 
του N. 4334/2015 (Α΄80). 
 Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του N. 3492/2006 (210 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41 και 53 του N. 4174/2013 

(170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 1093729/703/Τ. και Ε.Φ./

ΠΟΛ. 1125/24−10−2006 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (1635 Β΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2362/1995 (247 Α΄) 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

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

7. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 του άρθρου πρώτου του 
N. 4093/2012 «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων».

8. Την με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013
(Β΄ 130 και 372) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. Δ6 Α 1196756 ΕΞ 2013/23−12−2013 (Β΄ 3317) απόφαση 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015/22−10−2015 (Β΄2294) 
απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

10. Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και περιεχο−
μένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων 
μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. α) και β) της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 4334/2015 (Α΄80).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης 
απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (αρ. 29 Ν.3492/2006), όπως 
το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτε−
λεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο υποβολής της 
Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων και καταβολής 
του φόρου αυτού, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 
1012/9−1−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Συμπλήρωση της αριθ. 1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24−10−2006 
(ΠΟΛ. 1125) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου 
Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του φόρου αυ−
τού, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 
2011 και εφεξής» (ΦΕΚ 19 Β΄/13−1−2012).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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