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Διαθέσιμα τα μηδενικά 
εκκαθαριστικά του 

Φ.Α.Π. για τις 
διορθώσεις του Ε9

Αναρτήθηκαν την Παρα-
σκευή 8 Νομεβρίου  τα 
εκκαθαριστικά Φ.Α.Π. 

2011 στην εφαρμογή του Ε9 της 
Γ.Γ.Π.Σ.
Οι φορολογούμενοι που θέλουν 
να προβούν σε διορθώσεις των 
Ε9 για το συγκεκριμένο έτος, 
έχουν διορία 4 μήνες από σή-
μερα (τα εκκαθαριστικά έχουν 
σημερινή ημερομηνία έκδοσης, 
ήτοι 8.11.2013), σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1225/24.12.2012.
Για να προβούν σε διόρθωση των 
στοιχείων ακινήτων του έτους 
2011 θα πρέπει να επιλέξουν από 
την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σwww.
gsis.gr την εφαρμογή του Ε9 για  
το έτος 2011  και στην συνέχεια 
να κάνουν τις απαραίτητες διορ-
θώσεις.

Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους 
του ΟΑΕΕ για οφειλές και παροχές

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παραλάβει τις τελευταίες ημέρες πλή-
θος αναφορών από πολίτες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ που δια-
μαρτύρονται για «υπέρμετρες» χρεώσεις τόσο τακτικών εισφορών 

όσο και τελών καθυστέρησης από τον ΟΑΕΕ, τις οποίες θεωρούν μη ρεα-
λιστικές και δυσβάστακτες, ιδίως εν μέσω της οξείας οικονομικής κρίσης. 
Επί πλέον, διαμαρτύρονται για τη στέρηση, εκ του ανωτέρω λόγου, πρό-
σβασης σε παροχές ασθενείας όσο και για τον αναδρομικό καταλογισμό 
εισφορών ασθενείας, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη νομοθετική πρόβλε-
ψη για αναδρομική κάλυψη δαπανών υγείας για το χρονικό διάστημα που 
αφορά ο συγκεκριμένος αναδρομικός καταλογισμός. Σωρεύουν επίσης 
αίτημα διαγραφής οφειλών προς το ταμείο για παρελθούσες ασφαλιστικές 
περιόδους με αντίστοιχη διαγραφή συντάξιμων περιόδων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση 
των τελευταίων ετών, ότι το ύψος των εισφορών ΟΑΕΕ, καθώς και τα πρό-
στιμα και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται σε καθυστερούμενες οφειλές 
είναι συχνά υπερβολικά. Θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι σε με-
γάλο βαθμό μη λειτουργικό γι’ αυτό προτίθεται να συνεργαστεί με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει προτάσεις που 
μπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές και τροποποιή-
σεις διοικητικών πρακτικών.

Η συγκεκριμένη διαμεσολαβητική προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη 
προς τους αρμόδιους φορείς θα αφορά μεταξύ άλλων τόσο το θέμα της 
παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους πολίτες, όσο και 
τη δυνατότητα παροχής περισσότερων διευκολύνσεων και ευνοϊκότερων 
ρυθμίσεων για την εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών.

Για τα διάφορα στάδια, καθώς και για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
διαμεσολαβητικής προσπάθειας της Αρχής, θα μπορείτε να ενημερώνεστε 
από την ιστοσελίδα της Αρχής (www.synigoros.gr).

Σημειωτέον ότι η αναφορά πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα στο Συνή-
γορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες 
προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή 
την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Επικοινωνίας

Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604

Φραγή στην υποβολή 
ΑΠΔ για τους οφειλέτες 

του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υλο-
ποιώντας το πλαίσιο των πρόσφα-
των αποφάσεων του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, προχώρησε σήμε-
ρα στη φραγή της δυνατότητας 
υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύ-
ου για το σύνολο των οφειλετών 
ενεργών επιχειρήσεων που έχουν 
μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει να 
υποβάλουν την ΑΠΔ του μηνός 
Οκτωβρίου, με μαγνητικό μέσο 
στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ που ανήκουν, αφού πρώτα 
διακανονίσουν τις οφειλές τους.
Στην περίπτωση αυτή ανήκουν 
432 οφειλέτες με συνολική οφει-
λή 1,3 δις ευρώ.
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Με αφορμή την ανακοί-
νωση της έκτης έκθεσης 
του Ενιαίου Συστήματος 

Ελέγ χου και Πληρωμών Συντάξε-
ων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο, 
ο υπουργός Εργα σίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης 
Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

Πριν αναφερθώ στα αριθμητικά 
στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» 
για το μήνα Νοέμβριο, εκείνο που 
θα ήθελα με έμφαση να σημειώσω 
είναι ότι το οργανωτικό νοικοκύ-
ρεμα συνεχίζεται. Μέσα από τους 
εκτεταμένους ελέγχους και τις δι-
ασταυρώσεις από τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ο αριθμός των συντάξεων 
χωρίς ένδειξη κατηγορίας έχει σχε-
δόν εκμηδενιστεί, καθώς αντιστοι-
χεί σε ποσοστό μόλις 0.05%. Μιλάμε 
ουσιαστικά για την απόλυτη χαρτο-
γράφηση του συνταξιοδοτικού συ-
στήματος της χώρας. 

Το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πλη-
ρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που 
γεννήθηκε 1η Ιουνίου 2013, απο-
τέλεσε μια ουσιαστική μεταρρυθ-
μιστική τομή, που με τα λεπτομερή 
στοιχεία της, φώτισε κάθε πτυχή 
του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Συνε-
χίζουμε με γρήγορους ρυθμούς σε 
μεγάλες και γενναίες μεταρρυθμί-
σεις. Προχωράμε με ένα συνεκτικό 
πλέγμα δράσεων, τεκμηριωμένο 
και ποσοτικοποιημένο, μέσα από το 
οποίο πετυχαίνουμε τη θωράκιση 
και τη θεμελίωση ενός ολοκληρω-

μένου ασφαλιστικού συστήματος 
κλείνοντας και τις τελευταίες «τρύ-
πες» της εισφοροδιαφυγής.

Από την 1 Δεκεμβρίου 2013 εντάσ-
σονται στο σύστημα υποβολής της 
μηνιαίας ΑΠΔ και οι εισφορές που 
αντιστοιχούν στο σύνολο των Τα-
μείων Επικουρικής Ασφάλισης και 
των Ταμείων Πρόνοιας. 

Συνεπώς και στις περιπτώσεις αυ-
τές θα ισχύουν στο σύνολό τους οι 
προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικα-
σίες και τα συνακόλουθα μέτρα που 
αφορούν τις εισφο ρές της κύριας 
ασφάλισης.

Θεσπίζουμε τον ηλεκτρονικό υπο-
χρεωτικό μηνιαίο διασταυρωτικό 
έλεγχο μέσω της ΑΠΔ μεταξύ των 
δηλωθεισών και καταβληθεισών ει-
σφορών και αναζητάμε τη διαφορά 
μέσω μηνιαίων βεβαιώσεων οφει-
λών.

Ανακοινώσαμε και πλέον αρχίζει 
να εφαρμόζεται για πρώτη φορά η 
μη δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε 
όσους οφείλουν μέχρι την αποπλη-
ρωμή των διαφορών που προκύ-
πτουν από τον ανωτέρω διασταυ-
ρωτικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα προβλέπουμε ότι δεν 
θα υπάρξει στο εξής επιστροφή φό-
ρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε όσους 
δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. 
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά 
το σύνολο των ΦΚΑ με έμφαση σε 
ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Δημιουργήσαμε το Κέντρο Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(Κ.Ε.Α.Ο), όπου εντάσσονται οι βε-
βαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
των ταμείων, βελτιώνοντας αποτε-
λεσματικά την είσπραξη αυτών των 
οφειλών. 

Με τις πρόσθετες αυτές συνεκτικές 
δράσεις επιτυγχάνεται η εξοικο-
νόμηση σημαντικότατων πόρων-
εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ-, 
βελτιώνεται η εισπραξιμότητα των 
φορέων, αποκαθίσταται η ταμεια-
κή ισορροπία του συστήματος και 
αναμφίβολα η συνολική εικόνα του 
ασφαλιστικού συστήματος αλλάζει.

Για μια ακόμη φορά, η έκτη μηνιαία 
έκθεση του Ενιαίου Συστήματος 
Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξε-
ων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο 
2013, μας παρέχει χρήσιμα και αξι-
όπιστα στοιχεία. 

Ενδεικτικά, τα σημαντικότερα ευ-
ρήματα της Έκθεσης είναι τα εξής:
• Ο αριθμός των συνταξιούχων 
ανέρχεται σε 2.687.227 άτομα
• Ο συνολικός αριθμός των κατα-
βαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται 
σε 4.431.864 εκ των οποίων οι 9.414 
καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων 
χωρών
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για 
συντάξεις το μήνα Νοέμβριο ανέρ-
χεται σε 2.297.302.338,20 ευρώ
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από 
συντάξεις ανέρχεται στα 927, 80 
ευρώ».

Χωρίς επιστροφή φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. 
όσοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι 



Πηγή Ημερησία

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Τις πρώτες 120 επιχειρήσεις 
που οφείλουν ασφαλιστικές 
εισφορές 10 εκατ. ευρώ και 

παράλληλα δικαιούνται επιστροφή 
ΦΠΑ συνολικού ύψους 2,5 εκατ. 
ευρώ αποκάλυψε η διασταύρωση 
οφειλετών του ΙΚΑ και δικαιούχων 
επιστροφής ΦΠΑ που ξεκίνησε η 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων.
Οι επιχειρήσεις δεν θα λάβουν τις 
επιστροφές ΦΠΑ που δικαιούνται, 
δηλαδή τα 2,5 εκατ. ευρώ καθώς η 

Συμψηφισμός χρεών 120 επιχειρήσεων με 
επιστροφή Φ.Π.Α. 2,5 εκατ. ευρώ 

Εφορία θα τα αποδώσει στο ΙΚΑ το 
οποίο θα πρέπει να «κυνηγήσει» για 
να εισπράξει και τα υπόλοιπα 7,5 
εκατ. ευρώ.

Ο συμψηφισμός ασφαλιστικών ει-
σφορών με επιστροφές ΦΠΑ προ-
βλέπεται ήδη από την νομοθεσία 
αλλά μέχρι σήμερα γινόταν με ρυθ-
μούς «χελώνας». Ο επιχειρηματίας 
ο οποίος υπέβαλε αίτημα επιστρο-
φής ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι ασφα-
λιστικά ενήμερος. Στην αντίθετη 

περίπτωση , η εφορία προχωρούσε 
σε συμψηφισμό ο οποίος όμως γί-
νονταν κατά περίπτωση και με ιδι-
αίτερα χρονοβόρες διαδικασίες.

Το νέο σχέδιο που τίθεται σε εφαρ-
μογή προβλέπει τον αυτόματο συμ-
ψηφισμό των οφειλών από ασφαλι-
στικές εισφορές με τις επιστροφές 
ΦΠΑ. Οι εφορίες θα πληρώνουν στο 
ΙΚΑ τις επιστροφές ΦΠΑ δικαιούχων 
οι οποίοι είναι παράλληλα και οφει-
λέτες ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΟΛ 1241/2013
Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και 

επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών

Με αφορμή ερωτήματα 
που υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία μας αναφο-

ρικά με το ανωτέρω θέμα και για 
την αντιμετώπιση των φαινομέ-
νων φοροδιαφυγής που παρατη-
ρούνται στο συγκεκριμένο τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας, κα-
θώς στην καθημερινή πρακτική 
συνήθως εφαρμόζεται ο κανονι-
κός συντελεστής ΦΠΑ στις υπη-
ρεσίες ανακαίνισης και επισκευής 
παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, με 
αποτέλεσμα την αποτροπή έκδο-
σης φορολογικών στοιχείων και 
κατά συνέπεια τη μη καταβολή 
ΦΠΑ στο δημόσιο, διευκρινίζουμε 
τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 
και της περίπτωσης 17 του Κε-
φαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000), όπως ισχύει, η 
ανακαίνιση και επισκευή παλαιών 
ιδιωτικών κατοικιών υπάγεται στο 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) 
από 01.01.2007.

2. Οδηγίες για την ορθή εφαρ-
μογή των ανωτέρω διατάξεων 
έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1082/25.5.2007, σύμφωνα 
με την οποία στο μειωμένο συντε-
λεστή ΦΠΑ υπάγεται κάθε εργα-
σία που πραγματοποιείται για την 

ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου 
το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
και κατά το χρόνο πραγματοποί-
ησης των εργασιών αυτών χρησι-
μοποιείται ως κατοικία προσώπων 
ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
ως κατοικία προσώπων μετά την 
ανακαίνιση.

3. Ενδεικτικά, στο μειωμένο συ-
ντελεστή ΦΠΑ υπάγονται οι εργα-
σίες αντικατάστασης, επισκευής 
ή συντήρησης υδραυλικών, ηλε-
κτρολογικών, ξυλουργικών, υαλι-
κών και λοιπών εγκαταστάσεων, 
πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυ-
στήρων, όψεων και κοινόχρηστων 
χώρων, καθώς και βαφής τοίχων 
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ΠΟΛ 1241/2013
Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και 

επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών

και κουφωμάτων, ακόμη και επί 
ακινήτων πολλαπλών ιδιοκτησι-
ών, υπό τον όρο ότι το ακίνητο 
χρησιμοποιείται και για κατοικία, 
π.χ. πολυκατοικία στην οποία 
υπάρχουν καταστήματα, γραφεία 
και διαμερίσματα.

4. Συνεπώς, επί των αμοιβών που 
συμφωνούνται για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες πρέπει να υπολογίζεται 
ΦΠΑ με το μειωμένο συντελεστή 
(13%).

5. Δεν υπάγονται στο μειωμένο, 
αλλά στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ (23%):

- οι εργασίες επί αγαθών που δεν 
ενσωματώνονται στο ακίνητο, π.χ. 
πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ,

- οι εργασίες κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων σε παλαιές ιδιω-
τικές κατοικίες, όπως νέες εγκα-
ταστάσεις θέρμανσης, φυσικού 
αερίου, συστημάτων ασφαλείας 
κλπ,

- οι υπηρεσίες μελετών από αρχι-
τέκτονες, μηχανικούς, ηλεκτρο-
λόγους κλπ, που ενδεχομένως 
απαιτούνται για την πραγματο-
ποίηση εργασιών ανακαίνισης και 
επισκευής.

6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με 

τις προϊσχύουσες διατάξεις της 
περίπτωσης δ’(δδ) της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. 
(Π.Δ. 186/1992), ως παροχή υπη-
ρεσίας θεωρείτο μεταξύ άλλων 
και η περίπτωση κατά την οποία 
χρησιμοποιούνται υλικά, το κό-
στος των οποίων σε κάθε περί-
πτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρί-
το (1/3) της συνολικής αμοιβής, με 
την προϋπόθεση ότι από την χρη-
σιμοποίηση των υλικών αυτών 
δεν παράγεται νέο είδος αγαθού. 
Με τις διατάξεις του Κώδικα Φο-
ρολογικής Απεικόνισης Συναλλα-
γών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύουν από 
1.1.2013, καταργήθηκαν οι προα-
ναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
Ωστόσο, από τη Διοίκηση έχει 
διατυπωθεί η άποψη (έγγραφο 
Δ15Α 1065380 ΕΞ 15.4.2013) ότι 
στην περίπτωση που η χρήση των 
υλικών είναι στενά συνδεδεμένη 
και απαραίτητη για την επισκευή, 
θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ 
στην περίπτωση κατά την οποία 
προέχει η πώληση των αγαθών, 
τότε η πράξη αυτή χαρακτηρί-
ζεται ως μεικτή δραστηριότητα, 
δηλαδή παροχή υπηρεσίας και 
εμπορία αγαθών, ανεξαρτήτως 
της σχέσης της αξίας των υλικών 
και της παροχής υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια, η σχετική ανα-
φορά που περιλαμβάνεται στην 
περίπτωση 17 του Κεφαλαίου Β΄ 

«Υπηρεσίες» του Παραρτήματος 
ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Δη-
λαδή στην περίπτωση που κατά 
την εκτέλεση εργασιών για την 
ανακαίνιση και επισκευή παλαιών 
ιδιωτικών κατοικιών, παραδίδο-
νται και αγαθά από τους «εργο-
λάβους», εφόσον τα αγαθά αυτά 
είναι στενά συνδεδεμένα και απα-
ραίτητα για την παροχή της υπη-
ρεσίας και δεν προέχει η πώληση 
των αγαθών αυτών, πρόκειται για 
ενιαία πράξη παροχής υπηρεσιών, 
η οποία υπάγεται στο μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ. Στην αντίθετη 
περίπτωση, πρόκειται για διακρι-
τές πράξεις παροχής υπηρεσιών 
και παράδοσης αγαθών, οι οποίες 
πρέπει να τιμολογούνται χωριστά 
με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ, 
δηλαδή οι μεν υπηρεσίες με το 
μειωμένο συντελεστή, οι δε πα-
ραδόσεις αγαθών με τον κανονικό 
συντελεστή, ανεξάρτητα από την 
αξία των αγαθών αυτών σε σχέση 
με το συνολικό αντίτιμο που κατα-
βάλλεται από τους πελάτες.

7. Για την καλύτερη κατανόηση 
των ανωτέρω, επισυνάπτεται η 
εγκύκλιος ΠΟΛ.1082/25.5.2007, η 
οποία εξακολουθεί να ισχύει, με 
τις διευκρινίσεις που δίνονται με 
την παράγραφο 6 της παρούσας.

Ο Γ.Γραμματέας Δημ. Εσόδων
Θ. Θεοχάρης
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Κατάσταση ανάγκης αίρει το άδικο 
της μη καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών προς το Δημόσιο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύ-
μνου με την από 4-11-2013 απόφασή 
του, κήρυξε αθώο κατηγορούμενο για 
το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιω-
μένων χρεών προς το Δημόσιο.

Να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο 
αδίκημα (οφειλές στη Δ.O.Y. από διά-
φορες αιτίες) προβλέπεται φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την θέση 
σε ισχύ του ν. 3943/2011.

Η υπεράσπιση προέβαλε ως αυτοτε-
λή ισχυρισμό την αδυναμία καταβο-
λής των ως άνω οφειλών, εξαιτίας των 
σοβαρών προβλημάτων υγείας που 
αντιμετώπιζε ο κατηγορούμενος. Στα 
πλαίσια αυτά κινούμενη η υπεράσπιση 
απέδειξε εγγράφως και με μάρτυρες 
των ως άνω αυτοτελή ισχυρισμό.
Κυρίως δε βασίστηκε στο ότι η ανθρώ-
πινη ζωή ως έννομο αγαθό ιεραρχείται 
ανώτερα από οποιαδήποτε υποχρέωση 
προς τη φορολογική αρχή, επικαλού-
μενη τη συνδρομή του άρθρου περί 
κατάστασης ανάγκης (άρθρο 25 Π.Κ.) 
ως λόγο άρσης του αδίκου.

Όπως υποστηρίχθηκε από το συνήγο-
ρο του κατηγορουμένου  κ. Βαονάκη 
“με την ασκηθείσα ποινική δίωξη, είναι 
σαν να διώκεται ποινικά για την επιλογή 
του να διασώσει τη ζωή του υποβαλλό-
μενος στις αναγκαίες ιατροχειρουργι-
κές επεμβάσεις, κάτι που δεν μπορεί να 
γίνει ανεκτό από την έννομη τάξη".

Παρά την πρόταση του Εισαγγελέα που 
συνέτεινε σε ενοχή του κατηγορουμέ-
νου με ελαφρυντικά, το Δικαστήριο 
έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της υπερά-
σπισης και αποφάσισε την αθωότητα 
του κατηγορουμένου.

Μον. Πλημ. Ρεθύμνου 
 Απόφαση σταθμός αθωώνει κατηγορούμενο 

Πηγή lawnet.gr

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 
οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013 από-

φαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασιλείου 
Κεγκέρογλου με θέμα: «Ελάχιστα απαιτού-
μενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώ-
ρους εργασίας» (ΦΕΚ Β΄ 2562). Η απόφαση 
αυτή εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδοτι-
κής διάταξης του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 
4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικό-
τητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 88) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
όπως είχε γνωστοποιηθεί και με την εγκύ-
κλιό μας οικ. 12370/1435/22.4.2013.
Με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας και διευκό-
λυνσης αναζήτησης των διατάξεων σχετικά 
με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζο-
μένων, καθιερώνεται ενιαία ρύθμιση, σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, όλων 
των κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, που έχουν εκδοθεί από το έτος 1934 
και μετά, όσον αφορά τα ελάχιστα απαιτού-
μενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώ-
ρους εργασίας.
Μέχρι σήμερα σε κανονιστικές πράξεις προ-
βλεπόταν κατά περίπτωση το ελάχιστο πε-
ριεχόμενο του φαρμακείου. Ειδικότερα για 
τις παλαιότερες περιπτώσεις το υλικό αυτό 

θεωρείται εν μέρει παρωχημένο κάποιες δε 
από τις προβλέψεις του έχουν καταργηθεί ή 
απαγορεύεται η χρήση τους. Έτσι θεωρήθη-
κε αναγκαία η ρύθμιση για καθιέρωση ενι-
αίου ελαχίστου περιεχομένου φαρμακείου 
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά 
και λαμβάνοντας υπόψη το κατά περίπτωση 
προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό στις 
ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. Στις περι-
πτώσεις που με την εξέλιξη της επιστήμης 
και των κανόνων καλής πρακτικής απαι-
τηθούν νέα υλικά η παραπάνω υπουργική 
απόφαση θα τροποποιείται ανάλογα.
Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι σε 
κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εκπαίδευση 
προσωπικού για τη χρήση του φαρμακευτι-
κού υλικού. Εννοείται ότι η χρήση κάποιου 
φαρμακευτικού υλικού γίνεται μόνο εφό-
σον θεωρείται απαραίτητο, συντρέχουν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργα-
ζόμενος έχει ενημερώσει την επιχείρηση 
ότι έχει κάποιο πρόβλημα αλλεργίας και η 
χρησιμοποίηση του κατάλληλου φαρμα-
κευτικού υλικού επιβάλλεται άμεσα) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αρμόδιου ιατρού.
Ο ιατρός εργασίας, εφόσον υπάρχει στην 
επιχείρηση, μπορεί να συστήσει και άλλο 
φαρμακευτικό υλικό πέραν του προσδιορι-
ζόμενου με την εν λόγω απόφαση. Στις περι-
πτώσεις που δεν προβλέπεται υποχρεωτική 
απασχόληση ιατρού εργασίας, ο εργοδότης 
μπορεί να διαθέτει και άλλο φαρμακευτικό 
υλικό μετά από συμβουλή ιατρού.

Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής τα 
μέρη της νομοθεσίας που προέβλεπαν ελά-
χιστο περιεχόμενο φαρμακείου, αντικαθί-
στανται σχετικά.
Όσον αφορά το περιεχόμενο των φαρ-
μακείων διευκρινίζεται ότι τα «κεντρικά» 
φαρμακεία περιέχουν το πλήρες προσδι-
οριζόμενο φαρμακευτικό υλικό ενώ για τα 
άλλα φαρμακεία που ευρίσκονται πλησίον 
των θέσεων εργασίας μπορεί το περιεχό-
μενο αυτό να διαμορφώνεται ανάλογα 
σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης (έκταση, διασπορά θέσεων 
εργασίας, φύση παραγωγικής διαδικασίας, 
επικινδυνότητα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη 
και τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου. Oι ποσό-
τητες των παραπάνω φαρμακευτικών υλι-
κών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό 
των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφω-
να με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Tο 
υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση 
και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. 
Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες προσδι-
ορίζονται ελάχιστες ποσότητες φαρμακευ-
τικών υλικών σε συνάρτηση με τον αριθμό 
των εργαζομένων -εντός ή/και εκτός πό-
λης- διατηρούνται και συμπληρώνονται με 
το πλήρες προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό 
υλικό. Οι ποσότητες των συμπληρωματικών 
φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανά-
λογα με τον αριθμό των εργαζομένων και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αρμόδιου ιατρού.

Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 «Ελάχιστα 
απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».
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