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ΘΕΜΑ :  Παροχή µέσων ατοµικής ροστασίας στους σχολικούς φύλακες  

 

 

Με αφορµή διάφορα ερωτήµατα ου έχουν υ οβληθεί στην υ ηρεσία µας, 
αναφορικά µε την αροχή µέσων ατοµικής ροστασίας στους σχολικούς 
φύλακες, θέτουµε υ όψη σας τα εξής : 

Με την αριθµ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) ΚΥΑ «Παροχή 
µέσων ατοµικής ροστασίας σε υ αλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα ρολη τικής 
ιατρικής», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, ροβλέφθηκε σε νέα βάση η 
αροχή µέσων ατοµικής ροστασίας στους υ αλλήλους των ΟΤΑ ρος 
διαφύλαξη τόσο της ατοµικής όσο και της δηµόσιας υγείας. 

Στην ως άνω Υ ουργική Α όφαση, βάσει της τρο ο οίησης ου ε ήλθε µε 
την αριθµ. 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008) όµοια α όφαση, 
συµ εριλήφθηκαν και οι φύλακες εξωτερικών χώρων.  

Στην έννοια των φυλάκων εξωτερικών χώρων συµ εριλαµβάνονται και οι 
σχολικοί φύλακες, καθόσον σύµφωνα µε το καθηκοντολόγιο τους, η κύρια 
α ασχόληση τους είναι η φύλαξη σχολικών κτιρίων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 
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Ενόψει των ανωτέρω, ά οψη της υ ηρεσίας µας είναι ότι σχολικοί φύλακες   
δικαιούνται τα µέσα ατοµικής ροστασίας ου ροβλέ ει η αριθµ. 
53361/2006 ΚΥΑ, ό ως ισχύει.     

Παρακαλούµε ό ως ενηµερώσετε τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της χωρικής σας 
αρµοδιότητας. 

Έγγραφα ου τυχόν σας έχουν α οσταλεί µε διαφορετικό εριεχόµενο δεν 
ισχύουν µετά τη λήψη του αρόντος.  
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