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Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 

κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυ-

τών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3850/2010 (Α’ 84) και ιδίως του 

άρθρου 44 του νόμου αυτού.
2. Την αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφα-

ση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Συγ-
χώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο» (Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών» (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ 
με τις διατάξεις του άρ. 119 του ν. 4622/2019.

9. Την 340/18-7-2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά ούτε και σε βάρος των προϋ-
πολογισμών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών.

11. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/73 εισήγηση του ΓΔΟ-
ΤΑΑΠ του ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) 
κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και 
II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι 
ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής 
προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις 
και εμβολιασμούς:

α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλά-
δους - χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,

β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» 
από τους κλάδους - χώρους «Διάφορα»,

γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους - χώ-
ρους «Διάφορα».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/
7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019
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