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Αξιότιμε Δήμαρχε 

Λάβαμε ενημέρωση για ένα θέμα που απασχολεί την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας και 
συγκεκριμένα, την άρνηση για παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στους Μηχανικούς.  
Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, στο ΦΕΚ με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας 
και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των OTA α  και β  βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής» περιγράφονται αναλυτικά οι κλάδοι-χώροι, οι ειδικότητες, οι εργασίες και τα μέτρα 
ατομικής προστασίας που οφείλουν οι αυτοδιοικητικές αρχές να παρέχουν προς τους 
εργαζομένους, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις και οι εμβολιασμοί που πρέπει να υποβληθούν.  

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα μέσα 
ατομικής προστασίας, ενώ ο εργαζόμενος πρέπει υποχρεωτικά να τα φοράει, για την ασφάλεια και 
υγιεινή του, και σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται σε χρήμα.  

Στους χώρους εργασίας, παρ’ όλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τον 
περιορισμό των κινδύνων, αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τελείως. Το τελευταίο μέσο για 
την προστασία των εργαζομένων, αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα μέσα (αποφυγή του κινδύνου, 
αντικατάσταση με λιγότερο επικίνδυνο, μη έκθεση του εργαζομένου, συλλογικά μέτρα 
προστασίας, μέθοδοι ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας), είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ).    

Το Υπ. Εσωτερικών με το με αριθμ. 23158/29-3-2021 έγγραφό του και θέμα: «Διευκρινίσεις επί 
της εφαρμογής της αριθμ. 43726/8-06-2019 Κ.Υ.Α.» το οποίο σας επισυνάπτουμε, ξεκαθαρίζει την 
διαδικασία χορήγησης των Μ.Α.Π. επισημαίνοντας ότι στην παραπάνω Κ.Υ.Α.:  

 ο Πίνακας που αποτυπώνεται αναφέρει τα προτεινόμενα αναγκαία ΜΑΠ καθώς και τις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς, ως βάση για την περαιτέρω 
προσαρμογή τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 



 στον Πίνακα καταγράφονται οι βασικοί κλάδοι/ειδικότητες,…… ωστόσο η καταγραφή αυτή 
δεν είναι εξαντλητική. Εάν επομένως, από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 
(ΓΕΕΚ), διαγνωστούν κίνδυνοι που επιβάλλουν τη χορήγηση επιπλέον ΜΑΠ, τότε αυτά 
πρέπει να χορηγηθούν, παρότι μπορεί να μην αποτυπώνονται ρητά στον παραπάνω 
Πίνακα. 

 Ειδικότερα ως προς τις ειδικότητες των μηχανικών που δικαιούνται ΜΑΠ, θέτουμε υπόψη 
σας ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις I και II της ΚΥΑ, μέσα ατομικής 
προστασίας και μέτρα προληπτικής ιατρικής δικαιούνται οι επιβλέποντες Πολιτικοί 
Μηχανικοί και Τοπογράφοι των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. Ωστόσο, δικαιούχοι των 
ίδιων παροχών είναι δυνατό να καταστούν και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων του 
κλάδου των Μηχανικών σύμφωνα με την αμέσως επόμενη πρόβλεψη των περιπτώσεων 
I και II της ΚΥΑ (Τεχνικές Υπηρεσίες/Επιβλέψεις εκτέλεσης έργων).  

 
Κύριε Δήμαρχε 

επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 396/94 ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία 
του για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, 
καθώς και κάθε εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, σας καλούμε να 
προχωρήσετε άμεσα στην παροχή των αναγκαίων και προβλεπόμενων Μ.Α.Π. στους 
Μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.  
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