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 ΘΕΜΑ : Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Έχοντες υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/Α/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
97 «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α» όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 60 ΤΟΥ Ν. 
4735/20, ΦΕΚ197 Α/2020 .

4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 
3833/Β/2021. 

5. Τις διατάξεις της αριθμ.43726/8-1-2019 ΦΕΚ 2208/Β/2019  Κ.Υ.Α κατά το μέρος που 
αφορά α) την  παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ β βαθμού 
(μονίμους, ΙΔΑΧ  και ΙΔΟΧ) ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα τον χώρο και το 
αντικείμενο εργασίας και β) τα είδη ατομικής προστασίας που πρέπει υποχρεωτικά να 
χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι κατά το χρόνο εργασίας τους προς διαφύλαξη της 
ατομικής και της δημόσιας υγείας. 

6. Το γεγονός ότι για την άσκηση  ορισμένων εκ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας από  υπαλλήλους  
(μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) λόγω του κλάδου/ειδικότητας, του χώρου και του 
αντικειμένου εργασίας τους.  

Τρίπολη  4 Φεβρουαρίου  2022

Αριθ. Πρωτ:  37773

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Τηλέφωνο : 2713611602
E-mail : gdel@ppel.gov.gr 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1179061&partId=1889792
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1179061
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1179061
mailto:gdel@ppel.gov.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61fc008a033378325adbda05 στις 04/02/22 09:35

σελ. 2 από 4

7. Την επιβεβλημένη ανάγκη τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι  διαθέσιμα σε 
ποσότητα και είδος κατά την ώρα εκτέλεσης του αντικειμένου της εργασίας των 
υπαλλήλων που φέρουν την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν. 

8. Την επιβεβλημένη ανάγκη για ορθολογική προμήθεια, παροχή και χρήση των μέσων 
ατομικής προστασίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Καθορίζουμε ως κατωτέρω, τα  είδη μέσων ατομικής προστασίας που θα πρέπει να 
τηρούνται από τα Τμήματα Προμηθειών κάθε περιφερειακής ενότητας, και τις κατ’ 
ελάχιστον  ποσότητες, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα στους υπαλλήλους (μόνιμους, ΙΔΑΧ, 
ΙΔΟΧ) που φέρουν την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης του 
αντικειμένου της εργασίας τους.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
Ανακλαστικά γιλέκα 200τμχ
Κράνη 50τμχ
Καπέλα τύπου μπέιζμπολ 200τμχ
Φόρμες εργασίας 200τμχ
Μπουφάν αδιάβροχα 50τμχ
Παντελόνια εργασίας 50τμχ
Μπλουζάκια T-shirt 200τμχ
Άρβυλα ασφαλείας 50 ζεύγη
Παπούτσια αντιολισθητικά και ασφαλείας 70 ζεύγη
Γαλότσες 50 ζεύγη
Στολές προστασίας από χημικά 200τμχ
Ρόμπες υφασμάτινες 200τμχ
Αδιάβροχες ποδιές 100τμχ
Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης 20 κουτιά
Γάντια από νιτρίλιο 10 κουτιά
Γάντια από PVC 10 κουτιά 
Μάσκες φίλτρο P1 10 κουτιά
Μάσκες μιας χρήσης 100 κουτιά
Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα 100 ζεύγη

Γεωπόνοι , Κτηνίατροι , Μηχανικοί, 
Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας, Χειριστές Μηχανημάτων, , 

των οποίων το αντικείμενο και ο χώρος  
εργασίας  

ως ορίζεται στην αριθμ.43726/8-1-2019 
ΦΕΚ 2208/Β/2019  Κ.Υ.Α απαιτεί τη 

υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας 

Τα ενδύματα και υποδήματα σε διάφορα μεγέθη ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του προσωπικού. 

Β. Καθορίζουμε την διαδικασία συλλογής αναγκών, προμήθειας μέσων ατομικής 
προστασίας και παροχής αυτών στους υπαλλήλους που φέρουν την υποχρέωση να τα 
χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης του αντικειμένου της εργασίας ως εξής:  
Το Τμήμα  Προμηθειών των Δ/νσεων Οικονομικού έδρας και Διοικητικού Οικονομικού 
Περιφερειακών Ενοτήτων:
- συλλέγει και καταγράφει ανά περιφερειακή ενότητα, τις ετήσιες ανάγκες του 

προσωπικού (μόνιμου, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), σε μέσα ατομικής προστασίας και προβαίνουν σε 
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διαγωνιστική διαδικασία βάσει Ν.4412/2016 για την προμήθεια αυτών, σε ποσότητες 
ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα όπου απαιτούνται. Κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών 
λαμβάνουν τα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αριθμ.43726/8-1-2019 ΦΕΚ 
2208/Β/2019  Κ.Υ.Α.

- Καταρτίζει και τηρει βιβλίο ειδών μέσων ατομικής προστασίας (σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή) όπου καταγράφουν τις διαθέσιμες ποσότητες και τις ποσότητες που 
παραδίδουν σε κάθε υπάλληλο που φέρει την σχετική υποχρέωση χρήσης. 

- Ορίζει υπεύθυνο/υπόλογο υπάλληλο αποθήκης για τη διαχείριση των ειδών.
- Στο τέλος κάθε έτους ο οριζόμενος υπόλογος  υποβάλλει στον προϊστάμενο του 

τμήματος προμηθειών απολογισμό των ειδών προκειμένου να γίνει εκτίμηση της νέας 
προμήθειας. 

Επισημαίνεται ότι είδη ατομικής προστασίας τα οποία φθείρονται ή αχρηστεύονται  από 
συνήθη και  συνεχή χρήση κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της εργασίας των υπόχρεων 
υπαλλήλων παραδίδονται στην επιτροπή για καταστροφή και διαγραφή από το τηρούμενο 
βιβλίο. 
Γ. Καθορίζουμε το διακριτικο γνώρισμα που πρέπει να φέρουν τα μέσα ατομικής  
προστασίας ως εξής: 
Από τον κατάλογο προμήθειας των μέσων  ατομικής προστασίας τα κατωτέρω είδη:
- Ανακλαστικά γιλέκα 
- Κράνη 
- Καπέλα 
- Μπλουζάκια T-shirt
- Μπουφάν αδιάβροχα
- Στολές εργασίας
 θα φέρουν υποχρεωτικά  το διακριτικό γνώρισμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 

Δ. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο www.ppel.gov.gr . 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

http://www.ppel.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Διεύθυνση Οικονομικού έδρας/Τμήμα Προμηθειών
2. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού περιφερειακών ενοτήτων/Τμήμα Προμηθειών

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Πρόεδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 
4. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών 
5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
6. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
7. Γενικές Δ/νσεις , Δ/νσεις / Τμήματα έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr

http://www.ppel.gov.gr/
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