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Θέμα: Σχετικά με την ΚΥΑ  Παροχ  μ  ων ατομικ ς προ τα ίας  ε υπα    ους των     α   

και      α μού και των νομικών προ ώπων αυτών και μ τρα προ ηπτικ ς ιατρικ ς» 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

Πρό φατα αναρτ  ηκε το ΦΕΚ με την κοινή απόφαση των υπουργών Ε ωτερικών, 

Εργα ίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με   μα  Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σ  υπαλλήλους των     α   και      αθμού και των νομικ ν 

προσ πων αυτ ν και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Σε αυτ ν, περιγράφονται 

ανα υτικά οι κ άδοι-χώροι, οι ειδικότητες, οι εργα ίες και τα μ τρα ατομικ ς προ τα ίας που 

οφεί ουν οι αυτοδιοικητικ ς αρχ ς να παρ χουν προς τους εργαζομ νους, α  ά και οι ιατρικ ς 

εξετά εις και οι εμ ο ια μοί που πρ πει να υπο  η ούν. Όπως αναφ ρεται  την ΚΥΑ, 

ο  ργοδότης είναι υποχρ ωμένος να παρέχ ι τα μ  α ατομικ ς προ τα ίας, ενώ 

ο  ργαζόμ νος υποχρ ωτικά τα φορά ι, για την α φά εια και υγιειν  του, και  ε καμία 

περίπτω η δ ν παρέχονται σ  χρήμα. 

Βά ει της ΚΥΑ 43726/07-06-2019, ορίζεται πως  τους μόνιμους υπαλλήλους 

και στους υπαλλήλους μ  σχέση  ργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και 

Ορισμένου Χρόνου, καθ ς και στους συμ ασιούχους μίσθωσης έργου των     

α΄ και  ΄  α μού και των νομικ ν προσ πων αυτ ν, ανά ογα με τον κ άδο/ειδικότητα, 

τον χώρο και το αντικείμενο εργα ίας, παρ χονται τα αναγκαία μ  α ατομικ ς προ τα ίας 

(ΜΑΠ), κα ώς και οι απαραίτητες ιατρικ ς εξετά εις και εμ ο ια μοί για την ατομικ  

προ τα ία αυτών. 

Ενώ για πρώτη φορά υπάρχ ι ρητή αναφορά στους ΠΕ Μηχανικούς των 

Τεχνικών Υπηρε ιών ( ε .8)  τους Επι   ποντες Μηχανικούς και  τις Επι   ψεις Εκτ  ε ης 

Έργων, υπάρχει όμως αδικαιο όγητη αναφορά μόνο σ  Πολ. Μηχ. και Τοπ. Μηχ. και 

απουσία των υπόλοιπων  μπλ κόμ νων  ιδικοτήτων  καθ ς και απουσία των 
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συναδέλφων που υπηρ τούν σ  Τμήματα Αυθαιρέτων και πραγματοποιούν 

αυτοψί ς σ  αυθαίρ τα. Όπως προφανώς και ε είς και οι εμπ εκόμενες Υπηρε ίες 

γνωρίζουν,  τη διαδικα ία επί  εψης  ργου εμπ  κονται και οι υπό οιπες ειδικότητες 

Μηχανικών ( ύμφωνα με τα επαγγε ματικά τους δικαιώματα) με  ημαντικ ς αρμοδιότητες και 

αντιμετώπι η του άχι τον των ίδιων κινδύνων (Αρχιτ κτονες, Μηχανο όγοι, Η εκτρο όγοι 

Μηχανικοί κ π). Επί ης οφεί ει να δια αφηνι τεί ότι η χορήγηση Γιαλ ν για Η/Υ (όπως 

περιγράφεται  τη τε ευταία Ενότητα – Διάφορα  τη  ε . 11 της ΚΥΑ) αφορά ό ους τους 

χειρι τ ς Η/Υ, μεταξύ αυτών και τους Μηχανικούς που μεγά ο μ ρος της εργα ίας τους 

εκτε είται για ώρες μπρο τά από μια ο όνη Υπο ογι τ . 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είχε κατα   ει εγκαίρως τις προτά εις της (εδώ και εδώ), αν και δεν 

είχε κ η εί  ε  υμμετά χει  τη  χετικ  επιτροπ . Έ τω και την ύ τατη  τιγμ  οι α λ ψί ς 

αυτές οφ ίλουν να διορθωθούν ή μέσω της  ρμην υτικής Εγκυκλίου που οφ ίλ ι 

να  κδοθ ί ή μ  τροποποίηση της ΚΥΑ. 

Προφανώς αντί τοιχες διορ ωμ νες προ   ψεις πρ πει να  π κταθούν  το  ύνο ο 

των Διπ ωματούχων Μηχανικών που απα χο ούνται και  ε Υπουργεία, ΝΠΔΔ και 

α χο ούνται με επι   ψεις Εκτ  ε ης Έργων και να μην περιορι τούν μονάχα  τους 

Υπα    ους των ΟΤΑ Α’ και Β’  α μού. 

Κύριοι Υπουργοί 

Σας κα ούμε να παρ μ ετε και να αποκατα τ  ετε τις ε  είψεις αυτ ς για  να ζ τημα 

που  χει τα αιπωρ  ει εκατοντάδες  υναδ  φους μας Διπ ωματούχους Μηχανικούς που 

απα χο ούνται  τον κρί ιμο τομ α της Επί  εψης Έργων   εκτε ούν αυτοψίες. Είμα τε  τη 

διά ε η  ας για οποιαδ ποτε διευκρίνι η. 
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