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Προς : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο 
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  Υπουργό κ. Βρούτση 
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Υπουργό κ. Σταϊκούρα 

 
Κύριοι Υπουργοί,  

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων 

Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο 

Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται 

στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποιες 

παραλείψεις και περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό και ασάφεια 

για τις κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται σε πρόσφατη ΚΥΑ των υπουργών 

Εσωτερικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης-Οικονομικών,  και οι οποίες, κατά την 

άποψή μας, χρήζουν διορθώσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην υπ’ αρ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ. 

Β΄/8-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ ́ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»΄, σύμφωνα με την οποία: 

«Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους 

μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, 

ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, 

παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι 

απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία 

αυτών…» 

Όμως στον πίνακα της περίπτωσης Ι όπου περιγράφονται οι ΚΛΑΔΟΙ-ΧΩΡΟΙ, οι 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ και τα ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, γίνεται αναφορά 

μόνο σε Τεχνικές Υπηρεσίες, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες 
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Δόμησης, καθώς οι συνάδελφοι Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ που είναι αρμόδιοι για τα 

αυθαίρετα πραγματοποιούν αυτοψίες σε χώρους στους οποίους είναι απαραίτητα 

τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Επίσης γίνεται αναφορά στις ειδικότητες των 

Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών, ενώ θα έπρεπε να προβλέπεται για όλες τις 

ειδικότητες των ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, καθώς καθήκοντα επιβλέποντα Μηχανικού 

αναλαμβάνουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες (π.χ. Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι κτλ.) 

ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης, ότι η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας 

δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους Μηχανικούς ΤΕ των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού αλλά να επεκταθεί και για τους Μηχανικούς ΤΕ που υπηρετούν σε 

Υπουργεία και σε Ν.Π.Δ.Δ. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρχει παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε όλους τους Μηχανικούς ΤΕ που στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 

επιβλέπουν δημόσια έργα ή πραγματοποιούν αυτοψίες. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί αναγκαία.   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00),  
e-mail: info@pomitedy.gr 
Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Φίλιππο Κυριάκο, τηλέφωνο: 6942247404,  
e-mail: kiriakosfil@yahoo.gr  
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