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ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
Δηέζεζαλ από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α., κε ην ππ’ αξίζκ. πξση. εηο. 2535/3-10-2019 έγγξαθν, ηα θάησζη
εξσηήκαηα πξνο γλσκνδόηεζε:
« 1. Πνίνο από ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη α) ωο «είδε έλδπζεο» ζηελ
πξώηε παξάγξαθν θαη β) «εμνπιηζκόο εξγαζίαο» ζηελ έθηε παξάγξαθν ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο ζύκβαζεο ηεο Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α. λνείηαη ωο ΜΑΠ (Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο);
2.Εάλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα ζύκβαζε ππνρξενύηαη θάζε Δ.Ε.Υ.Α. λα
πξνβαίλεη ζε δύν ρωξηζηέο πξνκήζεηεο: Μία γηα είδε έλδπζεο γηα ην
πξνζωπηθό ΙΔΑΦ – ηερληθό θαη δηνηθεηηθό – θαη κία δεύηεξε πξνκήζεηα γηα
ρνξήγεζε ΜΑΠ ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο.
3. Είλαη ζύλλνκν κε βάζε ηα ηζρύνληα ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. λα δίδνληαη παξνρέο ζε
είδνο όπωο ηα είδε έλδπζεο, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέωζε λα
πξνζέξρνληαη νη εξγαδόκελνη κε εληαία ζηνιή ζηελ εξγαζία όπωο πρ ζηα
ζώκαηα αζθαιείαο;
Επηζεκαίλεηαη όηη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) νξίδνληαη γηα θάζε
εηδηθόηεηα ζηελ πξόζθαηε ΚΥΑ 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019).
Υπνρξενύηαη ε Δ.Ε.Υ.Α. λα ηεξεί ηελ παξαπάλω εγθύθιην ή ππεξηζρύεη ε
ζύκβαζε ηεο Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.;»
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ηα αλσηέξσ ηεζέληα εξσηήκαηα πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε θάησζη
απάληεζε.

Ι. Πνίνο από ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη α) ωο «είδε έλδπζεο» ζηελ
πξώηε παξάγξαθν θαη β) «εμνπιηζκόο εξγαζίαο» ζηελ έθηε παξάγξαθν
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ζύκβαζεο ηεο Π.Ο.Δ. - Γ.Δ.Υ.Α. λνείηαη ωο ΜΑΠ (Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο);

ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ΠΓ 396/1994 «Πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκώλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλωλ» νξίδεηαη όηη:
«Οξηζκνί
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο, ωο εμνπιηζκόο αηνκηθήο
πξνζηαζίαο λνείηαη θάζε εμνπιηζκόο ηνλ νπνίν ν εξγαδόκελνο πξέπεη λα
θνξά ή λα θέξεη θαηά ηελ εξγαζία, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από

έλα ή

πεξηζζόηεξνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζώο

θαη

θάζε ζπκπιήξωκα ή εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ εμππεξεηεί απηό ην
ζθνπό.
2. Ο παξαπάλω νξηζκόο δελ θαιύπηεη:
α) Τα ζπλήζε ελδύκαηα εξγαζίαο θαη ηηο ζηνιέο πνπ δελ πξννξίδνληαη
εηδηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
β) Σνλ εμνπιηζκό ηωλ ππεξεζηώλ ηωλ πξώηωλ βνεζεηώλ θαη δηάζωζεο.
γ) Σνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηωλ ζηξαηηωηηθώλ, ηωλ αζηπλνκηθώλ
θαη ηνπ πξκνζωπηθνύ ηωλ ππεξεζηώλ ηήξεζεο ηεο ηάμεο.
δ) Σνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηα κέζα νδηθώλ κεηαθνξώλ.
ε) Σα αζιεηηθά είδε.
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ζη) Σνλ εμνπιηζκό απηνάκπλαο ή απνηξνπήο.
δ) Σηο θνξεηέο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θαη ζεκαηνδόηεζεο θηλδύλωλ θαη
βιαβεξώλ παξαγόληωλ.»

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 53361/ 11-10-2006 (Β’ 1503) «Παξνρή
κέζωλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ηωλ ΟΤΑ θαη κέηξα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» νξίδνληαλ θαηά ηξόπν αλαιπηηθό ηα κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο (γάληηα, θξάλε, κάζθεο πξνζηαζίαο νθζαικώλ, πξνζηαηεπηηθή
ελδπκαζία, ππξίκαρεο ζηνιέο, πνδηέο ζπγθνιιεηώλ, ππνδήκαηα , άξβπια,
ζθάθαλδξα,

γαιόηζεο,

σηναζπίδεο,

επηγνλαηίδεο,

κάζθεο

πξνζηαζίαο

αλαπλνήο θιπ.).
Πξόζθαηα, εμεδόζε λέα ΚΥΑ, γηα ιόγνπο αλαγθαηόηεηαο επηθαηξνπνίεζεο θαη
εθζπγρξνληζκνύ ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζην πξνζσπηθό θαη ζηνπο ζπκβαζηνύρνπο
κίζζσζεο έξγνπ ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ
απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία
ζηνπο ελ ιόγσ θνξείο, αξ. 43726/07-06-2019 (Β’ 2208) ζύκθσλα κε ηελ νπνία
θαζνξίζηεθαλ πεξηνξηζηηθά νη εηδηθόηεηεο θαη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο
παξέρνληαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο σο εμήο:
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
-

Οδνθαζαξηζηέο

-

Δξγαδόκελνη – πλνδνί Απνξξηκκαηνθόξσλ

-

Δπόπηεο – Δπηζηάηεο Καζαξηόηεηαο

-

Οδεγνί Απνξξηκκαηνθόξσλ

-

Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ

-

Οδεγνί θνξηεγώλ

-

Ζιεθηξνιόγνη εγθαηαζηάζεσλ – δεκνηηθνύ θσηηζκνύ
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ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ (πληήξεζε νρεκάησλ)
-

Δξγάηεο Μεραλνπξγείνπ

-

Μεραληθόο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ

-

Ζιεθηξνιόγνο νρεκάησλ

ΠΡΑΗΝΟ
-

Κεπνπξνί

-

Δξγάηεο πξαζίλνπ

-

Τδξαπιηθνί

-

Γεσπόλνη/ Γαζνιόγνη/ Σερληθνί γεσπνλίαο

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΑ
-

Δξγάηεο λεθξνηαθείσλ

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΑ – ΥΟΛΔΗΑ
-

ρνιηθνί θύιαθεο

-

Οδεγνί Λεσθνξείσλ

-

Πξνζσπηθό καγεηξείσλ

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ
-

Ξπινπξγνί

-

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
-

Πνιηηηθνί Μεραληθνί/ Σνπνγξάθνη

-

Θεξκνϋδξαπιηθνί

-

Φπθηηθνί

-

Τδξαπιηθνί

-

Ζιεθηξνιόγνη εγθαηαζηάζεσλ

-

Απαζρνινύκελνη ζηελ απνρέηεπζε θαη ηελ ύδξεπζε
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ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
-

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό

-

Γηαηξνί

-

Δπόπηεο δεκόζηαο πγείαο

ΓΗΑΦΟΡΑ
-

Απαζρνινύκελνη ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά

-

Παξθαδόξνη

-

Μάγεηξεο

Από ηε θύζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ εηδηθνηήησλ, θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
άξζξ. 2 ΠΓ 396/1994, είλαη εκθαλέο όηη, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπο από θηλδύλνπο
γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο, ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο
εξγαζίαο ηνπο. Καηαιακβάλεη δειαδή εξγαζίεο θαηά θύξην ιόγν ηερληθέο
θαη όρη θαζήθνληα δηνηθεηηθνύ πξνζωπηθνύ, θαη νπνίνη δελ εθηίζεληαη ζε
αληίζηνηρνπο θηλδύλνπο.
ύκθσλα κε ηελ Κιαδηθή ΣΣΔ Π.Ο.Δ. Γ.Δ.Υ.Α. 2009 , άξζξν 8, νξίδεηαη
όηη:
«ΑΡΘΡΟ 8
Παξνρέο ζε είδνο
Σηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ρνξεγνύληαη ηα
αθόινπζα είδε έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Υεηκεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη
κέρξη ηελ 1ε Οθηωβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: Δύν (2) παληειόληα ηύπνπ ηδηλ, δύν (2)
ππνθάκηζα ηύπνπ θαλέια, έλα (1) πνπιόβεξ, έλα (1) κπνπθάλ θαη έλα (1)
δεπγάξη κπνηάθηα κε επέλδπζε. Θεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη κέρξη 1ε lνπλίνπ
εθάζηνπ έηνπο: Δύν (2) παληειόληα ηύπνπ ηδηλ, δύν (2) ππνθάκηζα θνληνκάληθα,
έλα (1) κπνπθάλ ηύπνπ ηδηλ ζεξηλό θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα ρωξίο
επέλδπζε. ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηωλ εηδώλ έλδπζεο ζα ζπκκεηέρεη θαη
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εθπξόζωπνο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Οη Δ.ΕΤ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλώζεηο, ζε πεξίπηωζε αδπλακίαο ρνξήγεζεο ηωλ εηδώλ έλδπζεο κέζα ζηηο
ηαθηέο πξνζεζκίεο, ή γηαηί έηζη ην ζπκθωλήζνπλ κπνξνύλ λα θαηαβάιινπλ εμ
νινθιήξνπ ηελ αμία ηνπο ζε ρξήκα. Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα εθνδηάδνπλ
επηπιένλ ηνπο εξγαδόκελνπο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό εξγαζίαο ζύκθωλα κε
ην Π.Δ. 395/1994, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν από ην Π.Δ. 396/1994 είδε
αηνκηθήο

πξνζηαζίαο

αλάινγα

κε

ηελ

εξγαζία

ηνπο

(θόξκεο,

πξνεηδνπνηεηηθά γηιέθα, αδηάβξνρα θ.ι.π.) Οη εξγαδόκελνη ππνρξενύληαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ όινλ ηνλ παξερόκελν από ηηο ππεξεζίεο εμνπιηζκό. Σε αληίζεηε
πεξίπηωζε ν εξγαδόκελνο θακία επζύλε δελ θέξεη ζε νηηδήπνηε ζπκβεί ζηηο
εγθαηαζηάζεηο, είηε ζην πξνζωπηθό, είηε ζηνλ εαπηό ηνπ. ηνπο εξγαδόκελνπο
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ρνξεγείηαη πνζόηεηα γάιαθηνο ελόο (1) ιίηξνπ
αλά εκέξα.»
ύκθσλα κε ηελ απνθ. 314/2017 ηνπ Κιηκάθηνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ
Γαπαλώλ ηνπ VII Tκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θξίζεθε όηη :
«πλεπώο επηβάιιεηαη πιένλ ε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε είδνο
ηόζν ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην π.δ. 395/1994 θαη ηωλ
εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 396/1994 όζν θαη
ηωλ πξνβιεπόκελωλ ζην άξζξν 8 ηεο από 28.5.2009 Κιαδηθήο πιινγηθήο
ύκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμύ ηεο Έλσζεο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
– Απνρέηεπζεο θαη ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α. εηδώλ ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο
έλδπζεο, θαζόζνλ θαη απηά, ζύκθσλα κε ηε ξεηή πξόβιεςε ηεο ελ ιόγσ
Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο, απνηεινύλ είδε έλδπζεο αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαη επνκέλσο ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη
ηεο αηνκηθήο ηνπο πξνζηαζίαο θαη ηελ αζθαιή εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ
πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.
Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ε έλλνηα «είδε έλδπζεο (ρεηκεξηλήο –
ζεξηλήο)» δελ εκπίπηεη ζην ελλνηνινγηθό πεδίν ησλ ΜΑΠ, σζηόζν, ζεσξείηαη
απαξαίηεηε παξνρή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
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εξγαδνκέλσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (Δι πλ. Κι. Πξ. Δι. Γαπαλώλ VII Σκήκα
29/2014). Παξαιιήισο, ν «εμνπιηζκόο εξγαζίαο» παξαπέκπεη ζε εμνπιηζκό
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ππάγεηαη ζηα ΜΑΠ. Γειαδή, θξηηήξην ππαγωγήο έλδπζεο
θαη εμνπιηζκνύ ζηελ έλλνηα ησλ ΜΑΠ απνηειεί ην εάλ απηά απνζθνπνύλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ ζηα εξγαζηαθά
ηνπο θαζήθνληα, θαη εάλ απηά απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε πγηεηλώλ θαη
αζθαιώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
ΙΙ. Δάλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα ζύκβαζε ππνρξενύηαη θάζε Γ.Δ.Υ.Α. λα
πξνβαίλεη ζε δύν ρωξηζηέο πξνκήζεηεο: Μία γηα είδε έλδπζεο γηα ην
πξνζωπηθό ΙΓΑΦ – ηερληθό θαη δηνηθεηηθό – θαη κία δεύηεξε πξνκήζεηα
γηα ρνξήγεζε ΜΑΠ ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο

Α. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα εηδώλ έλδπζεο
ύκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ λ. 4483/2017 ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(Μ.Α.Π.) θαη ην γάια ησλ εηώλ 2012, 2013, 2014, 2015 θαη 2016, πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ 53361/11.10.2006 θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο

θαη δελ έρνπλ

ρνξεγεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, απνηηκώληαη ζε
ρξήκα, ζύκθσλα κε ηελ ηηκή δηαγσληζκνύ πνπ πξνθεξύρζεθε ή άιινπ
δηαγσληζκνύ πξνγελέζηεξσλ εηώλ πνπ είρε ιάβεη ρώξα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
ίδησλ εηδώλ θαη απνδίδνληαη κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: α. λα αλαγλσξίδεηαη ε
νθεηιή πξνο ηνλ εξγαδόκελν από ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α, β. λα ππάξρνπλ νη
αληίζηνηρνη θσδηθνί θαη πηζηώζεηο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Ο.Σ.Α. ησλ
εηώλ θαηαβνιήο, γ. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηνπο, ζε έσο
θαη ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δόζεηο. Οη δηθαηνύρνη, νη νθεηιέο, ν αξηζκόο ησλ
δόζεσλ, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε
απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ ή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θάζε Ο.Σ.Α., ε
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νπνία ιακβάλεηαη εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ
παξόληνο λόκνπ.
Παξάιιεια νξίδεηαη όηη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4483/2017 (ήηνη από
ηελ 31ε -7-2017), δελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε ζε ρξήκα ησλ Μέζσλ
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ηνπ γάιαθηνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε.
Παξάιιεια, κε ηνλ ελ ιόγσ λόκν νξίζηεθε όηη θαη νη εξγαδόκελνη κε
ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη νη ζπκβαζηνύρνη
κίζζσζεο έξγνπ ησλ Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ
απηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζκό
53361/11.10.2006 θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Απαζρόιεζεο
θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ηζρύεη, δηθαηνύληαη ησλ αληίζηνηρσλ
Μ.Α.Π., κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε.
Αθνινύζσο, θαζνξίζηεθε εηδηθά όηη κε ην άξζξν 43 § 4 ηνπ λ. 4484/2017 όηη
γηα ηηο παξνρέο πνπ έρνπλ ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο
ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζή ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κόλν
ζε είδνο.
Από ηε ξύζκηζε απηή εμαηξείηαη, γηα ηα έηε 2016, 2017, 2018 θαη 2019, ε
ρνξεγνύκελε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνιήο ζηνπο δηαζώζηεο,
πιεξώκαηα

αζζελνθόξσλ

ηνπ

ΔΚΑΒ

(όπσο

απηό

ην

εδάθην

είρε

αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν έθην λ.4517/2018 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ
σο άλσ κε ην άξζξν 31 παξ.2 λ.4599/2019, ΦΔΚ Α 40/4.3.2019). Δπίζεο, από
ηε ξύζκηζε απηή εμαηξνύληαη θαη ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη
ην γάια πξνεγνύκελσλ εηώλ (πξηλ από ην 2017 δειαδή) εξγαδνκέλσλ ζηνπο
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Ο.Σ.Α., ηα νπνία κπνξεί λα θαηαβάιινληαη ζε ρξήκα, ζύκθσλα κε εηδηθόηεξεο
δηαηάμεηο.
πλεπώο, από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη από ηελ 31ε7-2017 θαη εθεμήο δελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε ζε ρξήκα ησλ Μέζσλ
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ηνπ γάιαθηνο ηηο νπνίεο παξνρέο ζα
πξέπεη λα ρνξεγνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε είδνο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εηώλ
2012-2017 (όρη ηνπ 2018 πνπ αθνξά κόλν ηνπο εξγαδόκελνπο ζην ΔΚΑΒ).
ύκθσλα κε ηελ απνθ. 314/2017 ηνπ Κιηκάθηνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ
Γαπαλώλ ηνπ VII Tκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θξίζεθε όηη :
«πλεπώο επηβάιιεηαη πιένλ ε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε είδνο
ηόζν ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην π.δ. 395/1994 θαη ηωλ
εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 396/1994 όζν θαη
ηωλ πξνβιεπόκελωλ ζην άξζξν 8 ηεο από 28.5.2009 Κιαδηθήο πιινγηθήο
ύκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμύ ηεο Έλσζεο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
– Απνρέηεπζεο θαη ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α. εηδώλ ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο
έλδπζεο, θαζόζνλ θαη απηά, ζύκθσλα κε ηε ξεηή πξόβιεςε ηεο ελ ιόγσ
Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο, απνηεινύλ είδε έλδπζεο αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαη επνκέλσο ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη
ηεο αηνκηθήο ηνπο πξνζηαζίαο θαη ηελ αζθαιή εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ
πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.»
Πεξαηηέξσ, θαη’ άξζξ. 1 ηεο Κιαδηθήο ΣΣΔ νξίδεηαη όηη:
«ηηο δηαηάμεηο ηεο ξύζκηζεο απηήο ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη πνπ
απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ωο
ηαθηηθό θαη δόθηκν πξνζωπηθό ζε θάζε είδνπο Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, Σειεζέξκαλζεο, όιεο ηεο ρώξαο θαη είλαη κέιε ηωλ
ζωκαηείωλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α.»
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Έπεηαη, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, ηελ Κιαδηθή Δ Π.Ο.Δ. Γ.Δ.Τ.Α., θαη ηηο ζρεηηθέο θξίζεηο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, όηη ηόζν ηα είδε
έλδπζεο (ρεηκεξηλά θαη ζεξηλά) όζν θαη ηα ΜΑΠ ρνξεγνύληαη ζε όινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΣΣΔ ( όρη κόλνλ
ΙΓΑΦ), ήηνη «εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ωο ηαθηηθό θαη δόθηκν πξνζωπηθό ζε θάζε
είδνπο Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, Σειεζέξκαλζεο, όιεο
ηεο ρώξαο θαη είλαη κέιε ηωλ ζωκαηείωλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α».
Γηαθνξεηηθή εξκελεία ζα νδεγνύζε ζε παξαβίαζε ηεο Δ, ησλ ηζρπνπζώλ
δηαηάμεσλ πδ 369/1994, θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ηεινύλ ππό ηεο ίδηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Πξνο απάληεζε ηνπ δεπηέξνπ εξσηήκαηνο, είλαη ζύλλνκε ε παξνρή ηωλ
εηδώλ έλδπζεο – ρεηκεξηλήο /ζεξηλήο- (όπωο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο
Κιαδηθήο ΣΣΔ) ζε όινπο ηνπο

εξγαδνκέλνπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. (ήηνη

εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ωο ηαθηηθό θαη δόθηκν πξνζωπηθό – άξζξ. 1 Κιαδηθή
ΣΣΕ Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.) δηόηη όπσο έθξηλε ην Διεγθηηθό πλέδξην «απηά,
ζύκθσλα κε ηε ξεηή πξόβιεςε ηεο ελ ιόγσ Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο
Δξγαζίαο, απνηεινύλ είδε έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη επνκέλσο
ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο –
Απνρέηεπζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αηνκηθήο ηνπο
πξνζηαζίαο θαη ηελ αζθαιή εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο
αλαηίζεηαη.»
Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), απηά
ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 395/1994
θαη 96/1994, αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, σο ππνθξύπηνπζα θαη
ελέρνπζα θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Δηδηθόηεξα ζηελ πξόζθαηε ΚΤΑ 43726/07.06.2019 (ΦΔΚ Β’ 2208)
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θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο/θιάδνη/εηδηθόηεηεο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνρξεσηηθά
ιακβάλνπλ ηα ΜΑΠ από ηνλ εξγνδόηε σο εμήο:
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
-

Οδνθαζαξηζηέο

-

Δξγαδόκελνη – πλνδνί Απνξξηκκαηνθόξσλ

-

Δπόπηεο – Δπηζηάηεο Καζαξηόηεηαο

-

Οδεγνί Απνξξηκκαηνθόξσλ

-

Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ

-

Οδεγνί θνξηεγώλ

-

Ζιεθηξνιόγνη εγθαηαζηάζεσλ – δεκνηηθνύ θσηηζκνύ

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ (πληήξεζε νρεκάησλ)
-

Δξγάηεο Μεραλνπξγείνπ

-

Μεραληθόο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ

-

Ζιεθηξνιόγνο νρεκάησλ

ΠΡΑΗΝΟ
-

Κεπνπξνί

-

Δξγάηεο πξαζίλνπ

-

Τδξαπιηθνί

-

Γεσπόλνη/ Γαζνιόγνη/ Σερληθνί γεσπνλίαο

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΑ
-

Δξγάηεο λεθξνηαθείσλ

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΑ – ΥΟΛΔΗΑ
-

ρνιηθνί θύιαθεο

-

Οδεγνί Λεσθνξείσλ

-

Πξνζσπηθό καγεηξείσλ
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ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ
-

Ξπινπξγνί

-

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
-

Πνιηηηθνί Μεραληθνί/ Σνπνγξάθνη

-

Θεξκνϋδξαπιηθνί

-

Φπθηηθνί

-

Τδξαπιηθνί

-

Ζιεθηξνιόγνη εγθαηαζηάζεσλ

-

Απαζρνινύκελνη ζηελ απνρέηεπζε θαη ηελ ύδξεπζε

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
-

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό

-

Γηαηξνί

-

Δπόπηεο δεκόζηαο πγείαο

ΓΗΑΦΟΡΑ
-

Απαζρνινύκελνη ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά

-

Παξθαδόξνη

-

Μάγεηξεο

Πεξαηηέξσ ζηελ ίδηα ΚΤΑ νξίδεηαη όηη «ζηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο θαη
ζηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Δηθαίνπ, Ανξίζηνπ θαη
Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, θαζώο θαη ζηνπο ζπκβαζηνύρνπο κίζζωζεο έξγνπ ηωλ
OTA α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ απηώλ, αλάινγα κε ηνλ
θιάδν/εηδηθόηεηα, ηνλ ρώξν θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο, παξέρνληαη ηα
αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), θαζώο θαη νη απαξαίηεηεο
ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη εκβνιηαζκνί γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία απηώλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο Ι θαη II»
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Από

ηελ

ζπζηεκαηηθή

εξκελεία

ησλ

σο

άλσ

δηαηάμεσλ

(ΚΤΑ

43726/07.06.2019, ΠΓ 396/1994 θαη Κιαδηθή Δ Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α.) αιιά
θαη από ηνλ ζθνπό ηνπ λνκνζέηε, ζπλάγεηαη όηη όζνλ αθνξά ηα ΜΑΠ, απηά
ρνξεγνύληαη από ηνλ εξγνδόηε (Γ.Δ.Τ.Α.) ζηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο θαη
ζηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, Ανξίζηνπ θαη
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, θαζώο θαη ζηνπο ζπκβαζηνύρνπο κίζζσζεο έξγνπ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α., αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηνλ θιάδν/εηδηθόηεηα. Ήηνη ηα
ΜΑΠ θαη ν εμνπιηζκόο εξγαζίαο ρνξεγνύληαη όρη ζε όινπο ελ γέλεη ηνπο
εξγαδνκέλνπο, αιιά ζην ηερληθό πξνζωπηθό, ηνπ νπνίνπ ε θύζε ηωλ
εξγαζηώλ πνπ παξέρνπλ, ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα
απηώλ. πλεπάγεηαη όηη ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό δελ ρνξεγνύληαη ΜΑΠ
δηόηη δελ πθίζηαηαη από ηε θύζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ εθηεινύλ θίλδπλνο γηα
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο.

Σπκπεξαζκαηηθά ε θαηάζηαζε δηακνξθώλεηαη ωο εμήο:
Αθελόο, ηα είδε έλδπζεο (ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο) ρνξεγνύληαη ζε όινπο
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. (ΙΓΑΦ – ΙΓΟΦ), ζην ηερληθό θαη
δηνηθεηηθό πξνζωπηθό. Αθεηέξνπ, ηα ΜΑΠ θαη ν εμνπιηζκόο εξγαζίαο
ρνξεγνύληαη επηπιένλ ηωλ εηδώλ έλδπζεο, ζε εθείλνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο,
ηωλ νπνίωλ ε θύζε ηωλ θαζεθόληωλ ωο ηερληθή ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη πγεία απηώλ. Ακθόηεξα ηα είδε έλδπζεο θαη ηα ΜΑΠ
ρνξεγνύληαη απνθιεηζηηθά ζε είδνο (όρη ζε ρξήκα).

Αζήλα, 21/10/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνύξεο
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