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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ΦΕΚ 141/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012
«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ
143/τ.Α΄) και με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄).
7. Του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ.Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄).
9. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί
προϋποθέσεων Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα» αντίστοιχα (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/
τ.Β΄), Π1γ/οικ. 80794/14.7.2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄) και Δ27/οικ.
17112/425/21.8.2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπ’
αριθμ. Π1γ/ οικ. 81551/25.6.2007 απόφασης του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1136/
τ.Β΄), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.
129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄), Π1γ/οικ. 80794/14.7.2011
(ΦΕΚ 1736/τ.Β΄) και Δ27/οικ. 17112/425/21.8.2012 (ΦΕΚ
2424/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις, παρατείνεται από τη
λήξη της τελευταίας παράτασης και για ένα χρόνο από
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/ 25.6.2007
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96
(5)
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους
χώρους εργασίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 6 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟ−
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ−
ΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως
συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 36 παρ.
4 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή που αφορά
τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους

χώρους εργασίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β΄ 1667).
4. Την υπ’ αριθμ. 7/10.9.2013 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας
και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους
χώρους εργασίας
1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βο−
ηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταµόλη.
γ) Aντιισταµινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη
125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο.
ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή.
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατο−
στών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Bαµβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα.
ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη.
κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα.
κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσµος.
κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος.
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Oξυζενέ.
κστ) Oινόπνευµα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone
Iodine 10 %).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).
2. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες
διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περι−
εχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και
των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

