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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ ελαζρφιεζε κνπ κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. 

Σδηψλα Ησάλλε, κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα εληξπθήζσ ζε ζέκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ κέρξη 

πξφηηλνο κνπ ήηαλ άγλσζηα, παξέρνληαο κνπ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν γλψζεηο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία. Θα ήζεια ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ γηα ην έλαπζκα απηφ ην νπνίν δηεχξπλε ηνπο γλσζηηθνχο κνπ νξίδνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο 

κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο πξφζθαηεο λνκνινγίαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ θαζψο θαη ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζην ηδηαίηεξα 

θξίζηκν απηφ δήηεκα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δεζκεπηηθή ηζρχο ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ ηνπ .ΔΠ.Δ. Δηδηθφηεξα κέζσ ησλ γλσκνδνηήζεψλ ηνπ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά 

αιιά φρη δεζκεπηηθά θαηά ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ φπνπ ν δηθαζηήο 

δηαηεξεί ηελ ηειηθή δηθαηνδνηηθή θξίζε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

σο άλσ ζεκάησλ, ν ξφινο ηνπ .ΔΠ.Δ. παξακέλεη θαζνξηζηηθφο θαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφο ζηελ 

θαηαλνκή ηεο επζχλεο. Ωο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ αληιήζεθε απφ ηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

λνκνινγία.   

Λέμεηο θιεηδηά: εξγαηηθφ αηχρεκα, ζψκα επηζεψξεζεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Purpose of this study is to analyze the concept of labor accident through a review of existing 

legislation and recent case law of the Supreme Court, the role and contribution of the Labor 

Inspectorate in this very critical issue. Aim of this study is to investigate the binding force of the 

advisories of S.EP.E.. In particular through its opinions contributes decisively but not binding upon 

labor accidents, where the court retains the ultimate judicial crisis. In each case, however, because 

of the complexity of these issues , the role of S.EP.E. remains an important and highly constructive 

force in the distribution of responsibility. As about the methodology followed, due to lack of 

relevant literature, all of the information was drawn from the existing legislation and jurisprudence 

Key Words: labor accident, labor inspectorate. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ 

Ειςαγωγή 
ηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε, ν πξψηνο παξέρεη 

ζηνλ δεχηεξν εξγαζία, ε νπνία ζπκθψλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ζνπ Αζηηθνχ θψδηθα νη νπνίεο 

ξπζκίδνπλ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο νθείιεη λα εθηειείηαη απφ ηνλ κηζζσηφ κε επηκέιεηα θαη απηφο ν 

ηειεπηαίνο επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ εξγνδφηε απφ δφιν ή απφ ακέιεηα ηνπ 

(άξζξν 652 ΑΚ)]. 

 Ο εξγνδφηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη ζπκθψλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν ή ην ζπλεζηζκέλν κηζζφ (653 ΑΚ). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ 

εξγνδφηε βέβαηα δελ ζπλίζηαληαη κφλν ζηελ παξαπάλσ, είλαη αληίζεηα πνιιέο θαη πνηθίιεο 

απέλαληη ζην κηζζσηφ, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ ππνρξέσζε γηα πξφλνηα, ηελ ππνρξέσζε γηα 

ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ ππνρξέσζε γηα ίζε κεηαρείξηζε θαη ηελ 

ππνρξέσζε γηα απαζρφιεζε. 

 ηα πιαίζηα φκσο απηήο ηεο ζχκβαζεο, ε παξνρή εξγαζίαο απφ ηνλ κηζζσηφ ζπλδέεηαη κε 

δηαθφξνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ππνβφζθνπλ ζε θάζε επηρείξεζε ε εθκεηάιιεπζε θαη απεηινχλ ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 622 νξίδεηαη φηη ν εξγνδφηεο νθείιεη λα 

δηαξξπζκίδεη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ην ρψξν ηεο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηακνλή θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλήκαηα ή εξγαιεία, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δσή θαη ε πγεία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ 

 Ζ απνηξνπή δπζάξεζησλ ζπκβάλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο εξγαζίαο επηρεηξείηαη 

κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηαθηηθή φκσο πνπ δελ είλαη πάληνηε επηηπρήο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαινχληαη θαηά ηελ παξνρή εξγαζίαο αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο, ηα νπνία θαη θαινχληαη εξγαηηθά 

αηπρήκαηα. Απηά κπνξεί λα ζπλδένληαη είηε κε ηελ ηδία ηελ παξερφκελε εξγαζία, είηε απφ 

εμσγελείο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αίηηα, κε απνηέιεζκα ηε βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο 

πγείαο ή αθφκε θαη κε πξνζβνιή ηεο ίδηαο ηεο δσήο
1
. 

                                                             
1
χκθσλα κε πήγεο ηεο Γ.Ο.Δ, θάζε κέξα ζθνηψλνληαη ή πεζαίλνπλ 5.000 πξφζσπα ζε φιν ηνλ 

θφζκν εμαηηίαο ελφο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή κηαο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο.(Πεγή Γ.Ο.Δ 

29.04.2002) 



Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλα δήηεκα πνπ αθνξά 

ηδηαίηεξα ηε λνκηθή επηζηήκε αιιά αθφκε πεξηζζφηεξα θαη εηδηθφηεξα ην εξγαηηθφ δίθαην, απνηειεί 

θαηαξρήλ έλα ζέκα κε έληνλν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. 

 Σν πξφβιεκα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ απνηειεί έλα θαίξην αλζξψπηλν πξφβιεκα, ην 

νπνίν εθ ησλ πξαγκάησλ αθνξά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ, ήηνη φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπ, δηφηη ην εξγαηηθφ αηχρεκα ζίγεη
2
 ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ζηελ πην θνηλσληθή ηνπ 

απνζηνιή, θαηά ηε ζπκβνιή δειαδή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πάλσ ζηελ νπνία 

ζήκεξα νηθνδνκείηαη ε επεκεξία φισλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. 

 Σν θνηλσληθφ απηφ πξφβιεκα πνπ θαη΄ εμνρήλ αθνξά ην εξγαηηθφ δίθαην ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ζην γεληθφ κέξνο. ην εηδηθφ κέξνο ζα 

αλαιπζεί ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ππεξεζία θαη ε δεζκεπηηθή ηζρχο ηεο ζε 

πεξηπηψζεηο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

 

ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΑΣΤΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Α) Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΑΣΤΦΉΜΑΣΟ 
 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε λνκνινγία φπσο αχηε εξκήλεπζε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία (άξζξν 1 ηνπ λ.551/1914), εξγαηηθφ αηχρεκα είλαη ην ζπκβάλ πνπ πξνέξρεηαη απφ βίαην 

θαη αηθλίδην γεγνλφο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή ηεο θαη πνπ πξνθάιεζε 

αληθαλφηεηα γηα εξγαζία πνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο εκέξεο
3
. 

 Αληίζηνηρε είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ αζθαιηζηηθή 

λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 παξ.4 θαη 34 παξ.1 ηνπ α.λ. 1846/1951. 

                                                             
2
 «Δξγαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ην Γίθαην ηεο Δπειημίαο ηεο Δξγαζίαο», 

Ησάλλεο Κνπθηάδεο, γ’ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 2005 ζ.510 
3
 «Δξγαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ην Γίθαην ηεο Δπειημίαο ηεο Δξγαζίαο», 

Ησάλλεο Κνπθηάδεο, γ’ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 2005 ζ.511 



Σνλ νξηζκφ απηφ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη κεξηθψλ, κάιινλ φκσο φζνλ αθνξά ηελ απνηχπσζε 

θαη φρη ηελ νπζία, θάπνηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, νπφηε έρνπλ δηαηππσζεί θαη δηάθνξνη άιινη 

νξηζκνί ηνπο νπνίνπο θαη ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε παξαθάησ: 

 Αηχρεκα απφ βίαην ζπκβάλ, πνπ επήιζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή εμ αθνξκήο 

απηήο ζε εξγάηε ή ππάιιειν, ζεσξείηαη θάζε βιάβε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα βηαίαο θαη αηθληδίνπ 

επελέξγεηαο εμσηεξηθνχ αηηίνπ πνπ επηθέξεη βιάβε ή απψιεηα δσήο
4
. 

 Θάλαηνο απφ βίαην ζπκβάλ ζε εξγαδφκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη 

εξγαηηθφ αηχρεκα, φηαλ είλαη απνηέιεζκα επελέξγεηαο εμσηεξηθνχ αηηίνπ άζρεηνπ κε ηε ζχζηαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ παζφληνο θαη ην εμσηεξηθφ αίηην είλαη πξφζθνξε αηηία ζαλάηνπ ή δηάξθεηαο 

πιένλ ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ αληθαλφηεηα
5
. 

 Δξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θαη ε λφζνο πνπ πξνθιήζεθε, εθδειψζεθε ή θαη επηδεηλψζεθε  

απφ έθηαθηε φκσο θαη αηθλίδηα επελέξγεηα εμσηεξηθνχ αηηίνπ, αζρέηνπ πξνο ηε ζχζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ παζφληνο πξνο ηε βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή εμαζζέλεζε θαη θζνξά ηνπ, ιφγσ ηεο 

θχζεσλ θαη ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ησλ ζπλδενκέλσλ κε απηή δπζκελψλ φξσλ παξνρήο 

ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή απφ αθνξκήο απηήο
6
. 

 

Β) ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 Βαζηθή ξχζκηζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πεξηέρεη ν   λ.551/1915, πνπ 

θσδηθνπνηήζεθε κε ην β.δ. ηεο 24
εο 

 Ηνπιίνπ 1920/ 25
εο

 Απγνχζηνπ 1920 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ην άξζξν 38 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ΑΚ. 

 Σα δεθαελλέα άξζξα ηνπ λφκνπ απηνχ ξπζκίδνπλ ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο απνδεκίσζεο, 

ηελ έθηαζε ηεο απνδεκίσζεο θαη ηα δηθαηνχκελα πξφζσπα, αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πξνλφκηα, 

βεβαίσζε αηπρεκάησλ θαη εθδίθαζε αγσγψλ θαη πεξηέρνπλ γεληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ην 

εξγαηηθφ αηχρεκα. 

                                                             
4
 ΑΠ 485/2000, ΔΔξγΓ 2001, 712, ΑΠ 1230/1998, ΔιΓ 200, 103, ΔθΑζ 1758/200 ΔιΓ 2000, 818. 

5
 ΜΠνΠαηξ 459/1986, ΔΔξγΓ 45, 505. 

 
6
 ΑΠ 226/1987, ΔΔξγΓ 47, 18, ΓΔΝ 44, 301. 



 ρεηηθέο κε ην εξγαηηθφ αηχρεκα ξπζκίζεηο πεξηέρνληαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 

θαη 34 ηνπ α.λ. 1846/1951 «πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». Σν άξζξν8, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην α.λ. 2698/1953 θαη ηνλ λ. 1902/1990 πεξηέρεη νξηζκνχο γηα ην εξγαηηθφ αηχρεκα, ηνλ εξγνδφηε, 

ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο εξγαζίεο επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ. Σν άξζξν34 αλαθέξεηαη ζην εξγαηηθφ αηχρεκα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή λφζν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε φηαλ δηαπηζηψλεηαη δφινο απηνχ ή ησλ παξ’ 

απηνχ πξνζηεζέλησλ. 

 Γηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζρεηηθέο θαη αθνξψζεο ην εξγαηηθφ αηχρεκα είλαη ησλ 

άξζξσλ 914 επ. ΑΚ πεξί αδηθνπξαμηψλ θαη επζχλεο ηνπ πξνζηήζαληνο ηνπ εξγνδφηε
7
. 

 Σα πεξί εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ξπζκίδνληαη θαη απφ λφκνπο νη νπνίνη θχξσζαλ δηάθνξεο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο (λ.δ 30/1935 πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 5,6,25 Γ., λ.2078/1952, ΦΔΚ 

116
Α
/13.6.1952, πεξί θπξψζεσο ηεο 17 Γ. θαη λ. 2080/1952, ΦΔΚ 108

Α
/28.4.1952, πεξί 

θπξψζεσλ ηεο 42 Γ.). Οη δηεζλείο απηέο ζπκβάζεηο δελ έρνπλ αθφκε ελεξγνπνηεζεί κε ηα 

θαηάιιεια λνκνζεηηθά κέηξα
8
. 

 ρεηηθέο, είλαη επίζεο θαη νη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1846/1951 πεξί Η.Κ.Α. –

ΔΣΑΜ
9
. 

Γ) ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 

 ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1989 ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ, κε ζηφρν ηελ ίζε θαη 

θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εμέδσζε νδεγία 

89/391 ΔΟΚ «ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία». 

 Ζ σο άλσ νδεγία, αλαθεξφκελε θαη σο «νδεγία πιαίζην», δηαηππψλεη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ. 

                                                             
7
 «Δξγαηηθφ Αηχρεκα», σθξάηεο Λεθέαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2002, ζ. 24 

8
 Βι. ζρεηηθά Α. Καξαθαηζάλε, «Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην» 4

ε
 έθδνζε, εθδφζεηο άθθνπια, 

Αζήλα – Κνκνηελή, 1992, ζ. 427, Γεκεηξαθφπνπινο, «Δξγαηηθή Ννκνζεζία. Ννκνζεζία – 

Δξκελεία – Ννκνινγία», 4
ε
 έθδνζε, εθδφζεηο «Γειηίνπ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο», Αζήλα 1972, ζ. 

74 
9
  «Δξγαηηθφ Γίθαην», Μηιηηάδεο Λενληάξεο, έθδνζε 15

ε
 , εθδφζεηο Πάκηζνο, Αζήλα 2005, ζ. 392 



 Οη γεληθέο απηέο αξρέο αλαθέξνληαη ζηελ πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζίαο (πξφιεςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο πγείαο, εμάιεηςε ησλ ζπληειεζηψλ θηλδχλνπ ησλ αηπρεκάησλ) θαη ζηηο ζεζκηθέο 

δηαδηθαζίεο (ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαβνχιεπζε θαη ηζφξξνπε ζπκκεηνρή απηψλ, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε). 

 Ζ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ νδεγίαο 89/391 

ΔΟΚ αιιά θαη ηεο νδεγίαο 91/383 ΔΟΚ ηεο 25.6.1991 «γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο» έγηλε κε 

ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. 17/1996 (ΦΔΚ 11
Α
)

10
. 

 Σν παξαπάλσ π.δ. ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Κέληξα Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ, Γηεπζχλζεηο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο) θαη θαζνξίδεη: ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ
11

. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ 
 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, σο εξγαηηθφ αηχρεκα λνείηαη ην επηζπκβάλ ζηνλ εξγαδφκελν βίαην θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή απηήλ, πνπ πξνθάιεζε ζε απηφλ αληθαλφηεηα πέξα ησλ 

ηεζζάξσλ εκεξψλ. (λ.551/1915). ηελ έλλνηα απηή ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πεξηιακβάλεηαη 

                                                             
10

 «Δξγαηηθά αηπρήκαηα», Ησάλλα Υαηδνπνχινπ, Αξκ. 2004, 1125 επ. 
11

 ρεηηθά βι. εγθχθιην εθαξκνγήο π.δ. 17/1996, γ’ έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Γεληθή  Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο – 

Γηεχζπλζε πλζεθψλ Δξγαζίαο), Αζήλα 2001. Γηα ην λ. 1568/1986 βι. θαη Γ. Παπαδεκεηξίνπ, 

«Δξγαηηθφ Γίθαην» 2
ε
  έθδνζε, Αζήλα 1994, ζ. 224 επ. 



βέβαηα ν ζάλαηνο θαη θάζε είδνπο αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή. 

Με ηελ παξαπάλσ απηή αληθαλφηεηα εμνκνηψλεηαη θαη ε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα
12

. 

Η υποχρέωςη πρόνοιασ του εργοδότη 

  Με ηνλ φξν πξφλνηα, ελλννχκε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα θξνληίδεη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ κηζζσηνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ 

κπνξεί λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηειεπηαίνπ θαη λα παίξλεη επηπιένλ δηάθνξα κέηξα 

απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ απηφ
13

. 

 Ζ ππνρξέσζε πξφλνηαο ηνπ εξγνδφηε απνηειεί αληηζηάζκηζε ζηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν 

κηζζσηφο γηα πίζηε έλαληη ηνπ εξγνδφηε. Γη’ απηφ ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζεκαζία θαη ηε 

ζεκειίσζε ησλ δπν απηψλ ππνρξεψζεσλ είλαη βαζηθά θνηλφο. 

Ζ γεληθή ππνρξέσζε πξφλνηαο ηνπ εξγνδφηε αλαιχεηαη ζε κεξηθφηεξεο ππνρξεψζεηο αλάινγα κε 

ηηο πεξηζηάζεηο, ππάξρνπλ φκσο θαη παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ξπζκίδνληαη εηδηθά απφ ην 

λνκνζέηε θαζψο θαη άιιεο πνπ ζηελ πξάμε έρνπλ απνθηήζεη κία απηνηέιεηα, αιιά πνπ ζηελ νπζία 

απνηεινχλ φιεο εθδήισζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο ππνρξέσζεο γηα πξφλνηα
14

. 

 Βαζηθή εθδήισζε ηεο ππνρξέσζεο γηα πξφλνηα είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα 

πξνζηαηεχεη ην κηζζσηφ απφ θηλδχλνπο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπ. Σα ζέκαηα βέβαηα ζρεηηθά κε 

ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ξπζκίδνληαη βαζηθά κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ
15

 γηαηί 

ε πνιιαπιφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία επηβάιιεη ζηελ ζχγρξνλε 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηε ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ. Παξάιιεια ππάξρεη φκσο θαη ε ππνρξέσζε 

γηα αζθάιεηα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 662 ηνπ ΑΚ, φπσο αλσηέξσ αλαθέξζεθε (ππφ 2). 

 Με ηελ παξάιιειε φκσο θαζηέξσζε γεληθήο ελνρηθήο ππνρξέσζεο θαη ηελ θάιπςε ηεο απφ 

ηελ ππνρξέσζε γηα πξφλνηα, πνπ έρεη εκπινπηηζηεί απφ ηελ αλαγλψξηζε ζε βάξνο ηνπ εξγνδφηε ηεο 

                                                             
12

 Καηά ηνλ Λαλαξά, (Κ. Λαλαξάο, Ννκνζεηηθή Δξγαηηθή θαη Αζθαιηζηηθή. Δθαξκνγή – 

Ννκνινγία – Δξκελεία. Αζήλα 2001, ζ. 255), κε ην εξγαηηθφ αηχρεκα εμνκνηψλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα (άξζξν 43 α.λ. 1846/1951). Βι. ζρεηηθά θαη Γ.Γ. Κνπθηάδε, «Δξγαηηθφ 

Γίθαην. Αηνκηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή», εθδφζεηο άθθνπια, 

Θεζζαινληθε, 1984, ζ. 454, Μ. Λενληάξε «Δξγαηηθφ Γίθαην», ηνκ. 1, 13
ε
 έθδνζε εθδφζεηο 

«Πάκηζνο», Αζήλα 2002, ζ. 392. 
13

 «Δξγαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ην Γίθαην ηεο Δπειημίαο ηεο Δξγαζίαο», 

Ησάλλεο Κνπθηάδεο, γ’ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 2005, ζ. 643. 
14

 Βι. ρέδην Κ.Δξγ. άξζξα 234-240 
15

 Βι. Κξίππα, «Σν εξγαηηθφ Αηχρεκα» ΔΔΓ 37,28 



ππνρξέσζεο γηα πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

δεκηνπξγείηαη άκεζε αμίσζε ηνπ εξγνδφηε, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 Έηζη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα 

δίλεη νδεγίεο ζηνλ εξγαδφκελν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

λα ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν απνθπγήο ηνπο εθηηκψληαο ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 ηνλ ίδην θχθιν εληάζζεηαη θαη ε «αξλεηηθή» ππνρξέσζε λ’ απνθεχγεη θάζε κεηάζεζε ηνπ 

κηζζσηνχ ζε ηκήκα ή ζε είδνο εξγαζίαο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ηνπ δπλάκεηο θαη ζεηηθά λα αλαζέηεη ζην κηζζσηφ δηαθνξεηηθή εξγαζίαο απφ απηή πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο. 

 

Οι προώποθέςεισ ειδικότερα. 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί θάπνην ζπκβάλ εξγαηηθφ 

αηχρεκα θαη λα εθαξκνζζεί ν λ. 551/1915 ζα πξέπεη λα ζπληξέμνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο. 

i) Ύπαξμε ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Απηή δελ απαηηείηαη λα απνξξέεη απφ 

έγθπξε ζχκβαζε εξγαζίαο, αιιά γίλεηαη απνδεθηφ φηη εξγαηηθφ αηχρεκα 

ζηνηρεηνζεηείηαη αθφκε θαη φηαλ ε ζχκβαζε πνπ ζπλδέεη εξγνδφηε θαη κηζζσηφ 

είλαη άθπξε
16

. 

ii) Βίαην ζπκβάλ. Βαζηθφ θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί έλα επηζπκβάλ 

εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη ε βηαηφηεηα, ήηνη ην ζπκβάλ λα είλαη βίαην. Ωο 

βίαην ζπκβάλ ζεσξείηαη κηα αηθλίδηα βίαηε επελέξγεηα επί ηνπ κηζζσηνχ, κε αίηην 

μέλν πξνο ηνλ νξγαληζκφ απηνχ θαη άζρεην πξνο ηελ βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή 

εμαζζέλεζε θαη θζνξά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θχζε θαη ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θαη νη ζχκθπηεο πξνο απηή δπζκελείο επαγγεικαηηθνί φξνη, ην 

νπνίν (βίαην ζπκβάλ) έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηα πξνο εξγαζίαο 

ή ην ζάλαην ηνπ κηζζσηνχ. Με βίαην ζπκβάλ εμηζψλνληαη νη ζπλέπεηεο ζην ζψκα 

ή ηελ πγεία ηνπ κηζζσηνχ (λφζνο) απφ ηελ εξγαζηαθή δηαβίσζε ηνπ ππφ 

έθηαθηεο ή αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο (επαγγεικαηηθή αζζέλεηα). Οη ζπλέπεηεο απηέο 

κπνξεί λα πξνθιήζεθαλ απφ ηηο αζπλήζηζηεο ή ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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 ΑΠ 361/1965 ΓΔΝ 1965, 660, ΑΠ 499/1962 ΓΔΝ 1963, 472 



ή θαη λα ζπληζηνχλ επηδείλσζε πθηζηάκελεο λφζνπ απηνχ. πλεπψο δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο φηαλ ε εξγαζία παξερφηαλ θάησ 

απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο φξνπο θαη ε αζζέλεηα εκθαλίζηεθε ή επηδεηλψζεθε 

ρσξίο λα κεζνιαβήζεη θάπνην έθηαθην θαη εμσηεξηθφ αίηην
17

. 

iii) Ζ αζζέλεηα ηνπ κηζζσηνχ δελ απνηειεί θαη’ αξρήλ απφ κφλε ηεο εξγαηηθφ 

αηχρεκα, αθφκε θαη αλ είλαη απνηέιεζκα ιαλζάλνπζαο επί ρξφλσλ ελέξγεηα 

δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ αηηηψλ. 

iv) Αζζέλεηα πνπ πξνήιζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θάησ απφ εμαηξεηηθέο 

θαη ηδηαίηεξα αζπλήζηζηεο ζπλζήθεο ζπληζηά εξγαηηθφ αηχρεκα. 

v) Απαηηείηαη ην ζπκβάλ λα έιαβε ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή εμ’ 

αθνξκήο ηεο εξγαζίαο. (Βξηζθφηαλ ζε ηφπν θαη ρξφλν επεηδή παξείρε εξγαζία). 

Βαζηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο
18

. 

vi) Πξνυπφζεζε ηεο ζεψξεζεο ελφο ζπκβάληνο σο εξγαηηθφ αηχρεκα απνηειεί 

επίζεο θαη ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, δειαδή αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ 

ηνπ βίαηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο εξγαζίαο
19

. 

Ο λφκνο δειαδή εθιακβάλεη σο εξγαηηθφ αηχρεκα κφλν ηε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζην 

κηζζσηφ απφ βίαην ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ε εμ αθνξκήο απηήο. Έηζη, ην 

βίαην δεκηνγφλν πεξηζηαηηθφ ζα πξέπεη λα επέιζεη ζην κηζζσηφ είηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ζην ζπκθσλεκέλν ηφπν εξγαζίαο θαη θαηά ην ρξφλν 

απαζρφιεζεο απηνχ, είηε κε αθνξκή ηελ εξγαζία ηνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην εξγαηηθφ 

αηχρεκα κπνξεί λα ππάξμεη θαη εθηφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο φηαλ ην βίαην 

φκσο ζπκβάλ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία. Με άιια ιφγηα εξγαηηθφ αηχρεκα κπνξεί λα 

επέιζεη πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, αιιά νπσζδήπνηε κε αθνξκή απηή, 

έηζη ψζηε ην εμσηεξηθφ αίηην πνπ ην πξνθάιεζε λα απνηειεί πξφζθνξε αηηία ηεο βιάβεο ηεο 

πγείαο ή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ. 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηφπνπ 

θαη ρψξνπ εξγαζίαο απνηειεί ην απηφ πνπ πξνέξρεηαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ κηζζσηνχ απφ 

                                                             
17

 ΑΠ 1014/2003, ΔιΓ/λε.45, ΑΠ 944/2001 ΔιΓ/λε 42 
18

 Απ 485/2000 ΔΔξγΓ 2001, 712 
19

 ΔθΠεηξ 1166/1982 ΔΝΓ 11, 353. 



ηελ νηθία ηνπ ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ απηήλ ζηελ νηθία 

ηνπ
20

. 

vii) Σν ζπκβάλ ζα πξέπεη λα πξνθάιεζε ζην κηζζσηφ αδπλακία λα εξγαζζεί γηα 

ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ. Γηα λα αλαγλσξηζζεί ινηπφλ, ε θαηά 

ην λ.551/1915 ζπλδξνκή εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζα πξέπεη ην βίαην ζπκβάλ λα 

επηθέξεη αληθαλφηεηα ζην κηζζσηφ πξνο εξγαζία πνπ λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο εκέξεο ή λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην. Ο παξαπάλσ λφκνο, ζην άξζξν 3, 

δηαβαζκίδεη απφ πιεπξάο ζνβαξφηεηαο ηελ αληθαλφηεηα ζε ηέζζεξα επίπεδα κε 

άμνλεο ηνλ πξφζθαηξν ε δηαξθή ραξαθηήξα απηήο. Έηζη, πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο 

εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο αληθαλφηεηαο, α) ε κεξηθή πξφζθαηξε αληθαλφηεηα, β) ε 

πιήξεο πξφζθαηξε αληθαλφηεηα, γ) ε κεξηθή δηαξθήο αληθαλφηεηα θαη δ) ε 

πιήξεο δηαξθήο αληθαλφηεηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν κηζζσηφο ζεσξείηαη 

φηη δελ είλαη παληειψλ αλίθαλνο γηα ηελ παξνρή θάζε εξγαζίαο. 

Κάζε αηχρεκα πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη λα ζπληξέρνπλ γηα 

λα ζεσξεζεί απηφ εξγαηηθφ θαη ζπκβαίλνπλ εθηφο ηεο εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο 

εμσεξγαηηθφ αηχρεκα. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη ζεκαζία γηα ηελ παξνρή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

παξνρψλ. 

 

Β) ΤΝΗΘΕΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ 
 Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ, ην εξγαηηθφ αηχρεκα απνηειεί έλα δήηεκα κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηε λνκνινγία αθνχ κάιηζηα θαη ε ηέιεζε 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ δπζηπρψο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζπρλά. Θα 

πξνζπαζήζνπκε ζην ζεκείν απηφ λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα νξίζνπκε ην εξγαηηθφ αηχρεκα κέζα 

απφ ηελ πινχζηα λνκνινγία, κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα δηαθξίλνπκε ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο θαη ζπληζηνχλ εξγαηηθφ αηχρεκα. 

Κατά τη μετάβαςη ςτον τόπο εργαςίασ 

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ «θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο» έρεη δηεπξπλζεί, ψζηε ζε απηή λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηπρήκαηα πνπ επέξρνληαη φρη κφλν ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη 
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φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν κηζζσηφο, φηαλ κεηαβαίλεη απφ ηελ θαηνηθία 

ηνπ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ή φηαλ επηζηξέθεη απφ απηή, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπλεζηζκέλν, 

κεηαθνξηθφ κέζσ ή δξνκνιφγηφ ηνπ. Αξθεί λα ππάξρεη πξφζεζε ζηνλ κηζζσηφ λα θηάζεη ζην ηφπν 

εξγαζίαο ηνπ ή λα επηζηξέςεη ζηελ θαηνηθία ηνπ απφ απηή
21

. 

ηελ πεξίπησζε απηή αλήθεη θαη ην αηχρεκα πνπ ζπλέβε κε αθνξκή ηελ εξγαζία φπνπ νη 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ κηζζσηνχ πξνήιζε απφ απηνθίλεην ελψ ν εξγαδφκελνο κεηέβαηλε πεδφο ζηελ 

εξγαζία ηνπ, απφ ηελ ελδεηθλπφκελε απφ ηηο πεξηζηάζεηο νδφ, θαη απηφο ν ηξαπκαηηζκφο έγηλε θαη 

πξν ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ
22

. 

Με ηελ ίδηα έλλνηα, εξγαηηθφ αηχρεκα απνηειεί θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά 

ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ, κεηά ηελ εξγαζία, κε κεηαθνξηθφ κέζσ ηνπ εξγνδφηε, έζησ 

θαη αλ ζηνηρεηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή θαη αζηηθφ αηχρεκα
23

.  

Έηζη ινηπφλ, εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θαη ην αηχρεκα πνπ πξνθαιείηαη ζηoλ κηζζσηφ 

εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ εξγαζίαο, φπσο απηφ πνπ έγηλε θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

αθνχ εμαηηίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκηνπξγήζεθαλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ επέιεπζή ηνπ. Σν αηχρεκα πνπ 

πξνθαιείηαη, δειαδή, εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ ηεο εξγαζίαο, ζπλδέεηαη κε απηή αηηίνπ – 

απνηειέζκαηνο, φηαλ ιφγσ απηήο δεκηνπξγήζεθαλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα 

ηελ επέιεπζή ηνπ θαη δελ ζα ππήξραλ ρσξίο ηελ εξγαζία
24

. 

 

Κατά τη διάρκεια απεργίασ 

Τπνζηεξίδεηαη φηη βίαην γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα απεξγίαο, εθ’ φζνλ ην αλσηέξσ γεγνλφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο ζπληζηά εξγαηηθφ αηχρεκα
25

.Ζ ζπκκεηνρή 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε λφκηκε απεξγία, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζε ζπκκεηνρή ζε απεξγία, 

νχηε ιχεη ηελ πθηζηάκελε εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ, νχηε απνθφπηεη απηφλ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 
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δεζκφ κε ηνλ εξγνδφηε. Απιψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφκηκεο απεξγίαο αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, αιιά κφλνλ σο πξνο ην δχν επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο ηεο: ηελ παξνρή ηεο 

εξγαζίαο απφ πιεπξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ απφ πιεπξάο εξγνδφηε. 

Αληηζέησο, φια ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ελεξγά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε πξφλνηαο απφ ηνλ εξγνδφηε πξνο ηνλ κηζζσηφ, ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη θαη ε επζχλε ηνπ εξγνδφηε εθ ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο
26

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ αλαζηέιιεηαη ε εξγνδνηηθή 

ππνρξέσζε γηα πξφλνηα πξνο ην κηζζσηφ, ν έκκεζνο ζχλδεζκνο κε ηελ εξγαζία δελ παχεη λα 

πθίζηαηαη αθνχ ε απεξγία απνηειεί κέζν δηαθχιαμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εξγαζίαο. 

Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ζπκκεηνρή ζε λφκηκε απεξγία φπσο θαη πξναλαθέξζεθε αλαζηέιιεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο θαηά ηηο θχξηεο ππνρξεψζεηο. Γειαδή αλαθνξηθά κε ην 

κηζζσηφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο θαη γηα ηνλ εξγνδφηε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

κηζζνχ. Αλαζηέιινληαη επίζεο θαη παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο φπσο ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο 

ηνπ κηζζσηνχ ζηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε θαζψο θαη ην αληίζηνηρν δηεπζπληηθφ 

δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο. Γελ αλαζηέιινληαη φκσο νη ππνρξεψζεηο 

πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή εξγαζίαο φπσο είλαη ε ππνρξέσζε πίζηεο ηνπ κηζζσηνχ θαη ε 

ππνρξέσζε πξφλνηα ηνπ εξγνδφηε
27

. 

Κατά την εκδήλωςη νόςου 

Ζ κεηά ηελ εθδήισζε λφζνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαθνινχζεζε ηεο απαζρνιήζεψο ηνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζή ηεο, κεηαηξέπνπλ ηηο ζπλζήθεο 

παξνρήο ηεο εξγαζίαο ζε εμαηξεηηθά θαη αζπλήζηζηα δπζκελείο θαη ηνπο πξνζδίδνπλ ραξαθηήξα 

βίαηνπ ζπκβάληνο, αθνχ ν εξγνδφηεο, πνπ φθεηιε λα ξπζκίδεη ηα ηεο εξγαζίαο θαηά ηξφπν ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη ε δσή θαη ε πγεία ηνπ ηειεπηαίνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 288 θαη 662 ηνπ ΑΚ
28

. 

Έηζη, εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θαη ε λφζνο πνπ πξνθιήζεθε, εθδειψζεθε ή 

επηδεηλψζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή εμ αθνξκήο απηήο απφ έθηαθηε θαη αηθλίδηα 
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επελέξγεηα εμσηεξηθνχ αηηίνπ , αζρέηνπ πξνο ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ παζφληνο θαη 

πξνο ηε βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή εμαζζέλεζε θαη θζνξά ηνπ, ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηνπ είδνπο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θαη ηνλ ζπλδεφκελσλ κε απηή δπζκελψλ φξσλ παξνρήο ηεο
29

. 

Όηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηακνξθψζεθαλ εθηάθησο δπζκελείο ζπλζήθεο, πνπ 

δελ ήηαλ ζπκθπείο πξνο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο φξνπο παξνρήο ηεο, είηε φηαλ ε απαζρφιεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ εμαθνινχζεζε, έζησ θαη ππφ θαλνληθέο, κεηά ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζή ηεο, αθνχ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν εξγνδφηεο πνπ νθείιεη λα 

ξπζκίδεη ηα ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δσή θαη ε πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ, δελ 

κπνξεί λα αμηψζεη ηελ ζπλέρηζε ηεο απαζρνιήζεψο ηνπ θαη αλ δελ ηνλ ζέζεη εθηφο ηεο ππεξεζίαο, 

νη ζπλζήθεο παξνρήο εξγαζίαο απνβαίλνπλ εμαηξεηηθά θαη αζπλήζηζηα δπζκελείο, 

πξνζιακβάλνληαο έηζη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ βίαηνπ ζπκβάληνο. (ΑΠ Οι 937/1975)
30

.  

Ζ επηδείλσζε πξνυπάξρνπζαο λνζεξήο θαηάζηαζεο πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνλ εξγνδφηε, ν 

νπνίνο ελ ηνχηνηο δελ έιαβε κέηξα αιιά ζπλέρηζε λα απαζρνιεί φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ηνλ 

κηζζσηφ ζεσξείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε απηή ε λνκνινγία δηαγηγλψζθεη 

παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδφηε, ηελ νπνία νθείιεη θαη’ άξζξν 652 ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε ην άξζξν 288 ΑΚ
31

. 

ε πεξίπησζε φκσο, θαηά ηελ νπνία ν εξγνδφηεο δελ παξαβίαδε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 

πξνλνεί ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε πξνθιεζείζα ή εθδεισζείζα λφζνο ππφ ζπλήζεηο δπζκελείο 

φξνπο θαη ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο δελ απνηειεί εξγαηηθφ αηχρεκα
32

. Ζ ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε 

επίζεο, ηνπ νξγαληζκνχ απφ ππέξκεηξε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ παξαηεηακέλεο ππεξσξίεο απνηειεί φκσο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο κηα πεξίπησζε εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο
33

. 

Ομχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ πξνθιήζεθε απφ αζπλήζεηο φξνπο εξγαζίαο θαη 

δπζκελείο ζπλζήθεο απνηειεί επίζεο εξγαηηθφ αηχρεκα. Απνηειεί ηέηνην θαη εθφζνλ ν ζάλαηνο απφ 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ επήιζε απφ αηθλίδην θαη απξφβιεπην εμσηεξηθφ αίηην πνπ δελ νθείιεηαη 
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ζε νξγαληθή ή παζνινγηθή πξνδηάζεζε ηνπ παζφληνο. Έηζη δελ απνηειεί αηχρεκα απφ βίαην 

ζπκβάλ πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη θάησ απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο φξνπο 

θαη πεξηζηάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη είλαη ζπλαθείο κε ηελ εξγαζία. Σν έκθξαγκα θαξδίαο 

ζεσξείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα αλ ζπλδέεηαη κε ππέξκεηξεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
34

. 

Ζ λφζνο ινηπφλ ηνπ κηζζσηνχ, ραξαθηεξίδεηαη εξγαηηθφ αηχρεκα φηαλ είλαη πξντφλ ηεο 

θαηαπνλήζεσο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηηο εμαηξεηηθέο, αζπλήζεηο θαη αλψκαιεο ζπλζήθεο παξνρήο 

εξγαζίαο (φρη φκσο θαη φηαλ νθείιεηαη ζηε βαζκηαία εμαζζέλεζε ηνπ νξγαληζκνχ ιφγσ ηεο θχζεσο 

θαη ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο, δηφηη ε επαγγεικαηηθή λφζνο δελ είλαη εξγαηηθφ αηχρεκα). Δπίζεο, 

εξγαηηθφ αηχρεκα θξίζεθε φηη ζπληζηά ε ςπρηθή ή άιιε λφζνο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην έληνλν 

ςπρηθφ θινληζκφ ή ζπγθίλεζε εμαηηίαο θφβνπ, απεηιήο ή άιινπ εμαηξεηηθνχ γεγνλφηνο. 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
 

Α) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ 
 

 πκθψλα κε ηα άξζξα 10-12 ηνπ λ. 551/1915 θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ λα αλαγγείιεη ην αηχρεκα πνπ έρεη επέιζεη. Απφ ην λ. 4819, φπσο απηφο 

θσδηθνπνηήζεθε ην 1934, επηβάιιεηαη ππνρξέσζε ζηνλ εξγνδφηε λα αλαγγείιεη ην ζπκβαίλνλ 

αηχρεκα ζε 24 ψξεο ζηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο (άξζξν 10 λ.δ. 2954/1954 θαη ην άξζξν 41 π.δ 

13/22.3.1934). Ζ ππνρξέσζε αλαγγειίαο βξίζθεη πιένλ έξεηζκα ζηνλ άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ α’ π.δ. 

17/1996. 

 Ζ αλαγγειία ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαη ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κέζα 

ζε δηάζηεκα 24 σξψλ. 

 ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ή ζαλάησλ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα 

δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επειζφλ αηχρεκα 
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 ΑΠ 1019/1990 ΝνΒ 30, 1378, ΔθΠεηξ 802/1994 ΑξρΝ 46, 565, ηΔ 3350/1986 ΣκΑ’. 



πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη αξρέο θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα δηελεξγεζεί πξνο δηαθξίβσζε 

ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο
35

. (άξζξν 8 παξ. 2 α’ ηνπ π.δ. 17/1996) 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Η.Κ.Α. –ΔΣΑΜ ν ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Αζθαιηζηηθήο Αξκνδηφηεηαο ηνπ Η.Κ.Α.-ΔΣΑΜ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηα άξζξα 21-23 απηνχ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε αλαγγειίαο ζην Η.Κ.Α. –ΔΣΑΜ ηνπ 

εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ θαη εθηφο απφ ηνλ εξγνδφηε επζχλνληαη 

γηα αλαγγειία θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν ίδηνο ν αζθαιηζκέλνο, ν ηαηξφο πνπ παξέζρε ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο, ελψ γηα ηνλ γηαηξφ ή ππάιιειν ηνπ Η.Κ.Α. –ΔΣΑΜ πνπ ηπρφλ έιαβε γλψζε ηνπ 

αηπρήκαηνο, ε πξνζεζκία αλαγγειίαο ηνπ ζην Ίδξπκα είλαη 24 ψξεο. Ζ δήισζε γίλεηαη εγγξάθσο, 

αιιά είλαη επηηξεπηή θαη πξνθνξηθψο, νπφηε ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Η.Κ.Α –ΔΣΑΜ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ζπκπιεξψζεη ην εηδηθφ έληππνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίπησζε εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο (άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ Αζθαιηζηηθήο Αξκνδηφηεηαο ηνπ Η.Κ.Α –ΔΣΑΜ). 

 ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο αλαγγειίαο ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, νη ππεχζπλνη ηεο 

εθάζηνηε επηρεηξήζεσο απεηινχληαη κε πνηληθή δίσμε. 

 Καηά ηνλ λ. 551/1915 εάλ ην αηχρεκα δηαξθέζεη πέξαλ ηεο εβδνκάδνο ν εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα βεβαηψζεη ελφξθσο θαη γξαπηψο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο, 

ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ Δηξελνδίθε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ δήισζε απηή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζεί δίθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηληθψλ επζπλψλ
36

. 

 Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη θαηάινγν εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο 

ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ (άξζξν 8 παξ. 2 

πεξ. γ’ π.δ. 17/1996) θαζψο θαη ηήξεζε βηβιίνπ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 8 παξ. 2 πεξ. β’ ηνπ ηδίνπ π.δ.. 

Δηδηθφηεξα, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα 

αλαγξάθνληαη ηα αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ. 

                                                             
35

 «Δξγαηηθφ Γίθαην», Μηιηηάδεο Λενληάξεο, Έθδνζε 15
ε
, Δθδφζεηο Πάκηζνο, Αζήλα 2005, ζ. 395-

396. 
36

 «Δξγαηηθφ Γίθαην», Μηιηηάδεο Λενληάξεο, Έθδνζε 15
ε
, Δθδφζεηο Πάκηζνο, Αζήλα 2005, ζ. 396. 

 



Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξνκνίσλ ζπκβάλησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ Ν.1568/1985 

(Βηβιίν ππνδείμεσλ). 

Ζ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φισλ ησλ 

πιεπξψλ θάζε δηεμαγφκελεο εξγαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ : 

α. λα εληνπηζηνχλ νη πεγέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή ηη ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

β. λα δηαπηζησζνχλ θαηά πφζν θαη κε ηη κέηξα κπνξνχλ νη πεγέο θηλδχλσλ λα εμαιεηθζνχλ 

ή νη θίλδπλνη απηνί λα απνθεπρζνχλ, θη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ηνηε, 

γ. λα θαηαγξαθνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη θαη λα πξνηαζνχλ απηά πνπ 

πξέπεη ζπκπιεξσκαηηθά λα ιεθζνχλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηε πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ζ εθηίκεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη απηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ (π.ρ. θίλδπλνο πηψζεο, 

θίλδπλνο απφ κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, θίλδπλνο ππξθαγηάο, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, θίλδπλνο 

έθξεμεο, θίλδπλνο απφ έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο θπζηθνχο, ρεκηθνχο, βηνινγηθνχο, 

θίλδπλνο απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θιπ). 

Γηα ηελ πιεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηερληθφ 

αζθάιεηαο θαη ηνλ γηαηξφ εξγαζίαο γίλεηαη πνηνηηθφο θαη φπνπ απαηηείηαη θαη πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ απηνχ, θαζψο θαη ηα βηνινγηθά 

απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο κέζσ πεξηνδηθψλ πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνληαη γηα 

ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ 

εθηίκεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππνςε ηηο βαζηθέο αξρέο πξφιεςεο ηνπ αξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ 

Π.Γ.17/1996 θαη αλ εληνπίδεη ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ, ην βαζκφ ζνβαξφηεηάο ηνπ, ηε δηάξθεηα 

έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηφλ θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ. 

Δπίζεο, θαηά ηελ εθηίκεζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 θαη 9 ηνπ 

Ν.1568/1985 θαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ.17/1996. Ζ «γξαπηή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ» ηίζεηαη κε 



επζχλε ηνπ εξγνδφηε, ζηε δηάζεζε εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο 

θαη απνηειεί ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ηνπο κε ηνλ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηνπ Ν.1568/1985. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαπάλσ ζπζηεκαηηθή εμέηαζε 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη απνηεινχλ ηε «γξαπηή εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ». Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο «γξαπηήο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ», 

θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμή ηεο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ γλψκε ηνπ .Τ.Α.Δ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο ελεκέξσζεο θαη ζηαηηζηηθήο ην Η.Κ.Α –ΔΣΑΜ είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν 

λα δειψζεη ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο φια ηα δεισζέληα αηπρήκαηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο εθφζνλ πξνέθπςε γηα ην ζχκα αληθαλφηεηα πάλσ απφ επηά (7) εκέξεο. (π.δ. 

477/1980, λ. 1045/1980)
37

. 

 

ΠΡΟΥΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΑΣΤΦΗΜΑ 
 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη ηεο δηαξθνχο 

κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην ζεκείν παξαηίζεληαη πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ ΑΠ 

ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δεηήκαηα: 

ΑΠ 81/2013 «Αηύρεκα εξγαδνκέλνπ πνπ πξνήιζε από αλάθιεμε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα ππνζηεί ζνβαξά εγθαύκαηα θαη λα απνβηώζεη ελ ζπλερεία ζην λνζνθνκείν πνπ 

λνζειεπόηαλ. Έιιεηςε κέηξσλ αζθαιείαο εθ κέξνπο ηεο εξγνδόηξηαο, ε νπνία, παξά ηνπο ζρεηηθνύο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο, είρε ηνπνζεηήζεη ζε εζσηεξηθό ρώξν θελέο θηάιεο πγξαεξίνπ. Δελ ζπληξέρεη 

ππαηηηόηεηα θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαζόζνλ γηα λα ζπληξέρεη ζην πξόζσπν ηνπ ππαίηηα ζπκπεξηθνξά 

δελ αξθεί ε παξαδνρή όηη ρξεζηκνπνίεζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ην εξγαιείν πνπ ππξνδόηεζε ηελ 

αλάθιεμε θαη ρσξίο λα ελεκεξώζεη θαλέλαλ, αιιά ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη παξαβίαζε ξεηή θαη 

κάιηζηα έγγξαθε εληνιή πνπ ζπλνδεύηεθε από νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θάηη πνπ δελ απνδείρζεθε». 
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 «Δξγαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ην Γίθαην ηεο Δπειημίαο ηεο Δξγαζίαο», 

Ησάλλεο Κνπθηάδεο, γ’ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 2005, ζ. 515. 



ΑΠ 10/2013 «Αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο από ππόρξεν θαη ζσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο. 

Έγθιεκα παξαιείςεσο. Ιδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε. Πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Εξγαηηθό αηύρεκα. 

Καλνληζκνί αζθαιείαο. Εξγαζίεο αξκνδηόηεηαο πνιηηηθνύ κεραληθνύ, κέηξα αζθαιείαο. Μέηξα 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ - κέηξα αζθαιείαο ζε νηθνδνκέο θαη ηδησηηθά 

ηερληθά έξγα. Με ηνπνζέηεζε αλζεθηηθνύ δηθηπσηνύ θαιύκκαηνο ζε θσηαγσγό, κε κέξηκλα γηα ρξήζε 

από ηνπο εξγαδνκέλνπο δσλώλ αζθαιείαο.» 

ΑΠ 50/2013 «Σσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο παξ΄ ππνρξέσ. Σηνηρεία αληηθεηκεληθήο θαη 

ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο. Έγθιεκα παξαιείςεσο. Ιδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε. Πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Εξγαηηθό αηύρεκα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο ζε πινίν. Καλνληζκνί 

αζθαιείαο. Υπνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ λα νξγαλώλεη, επηβιέπεη θαη επηζεσξεί ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζε θάζε θάζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε αζθαιώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο». 

ΑΠ 70/2013 «Αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο θαηά ζπξξνή. Έγθιεκα παξαιείςεσο. Ιδηαίηεξε λνκηθή 

ππνρξέσζε. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηνηρεία 

αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο. Πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Εξγαηηθό αηύρεκα. 

Καλνληζκνί αζθαιείαο. Θάλαηνο εξγαηώλ ζε πινίν πνπ πξνθιήζεθε από αζθπμία. Ομεία 

δειεηεξίαζε από εηζπλνή δηαξξεύζαληνο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα». 

ΑΠ 521/2013 «Σσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο από ππόρξεν. Σηνηρεία αληηθεηκεληθήο θαη 

ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο. Έγθιεκα παξαιείςεσο. Ιδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε. Πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Καλνληζκνί αζθαιείαο. Εξγαηηθό αηύρεκα. Τξαπκαηηζκόο νηθνδόκνπ ζε νθζαικό. 

Καηεγνξνύκελνο ν εξγνδόηεο ηνπ παζόληνο θαη ππεξγνιάβνο ζθπξνδέκαηνο. Η ηδηαίηεξε λνκηθή 

ππνρξέσζή ηνπ πεγάδεη από ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο εξγνδόηε». 

ΑΠ 565/2013 «Σσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο από ππόρξεν. Σηνηρεία αληηθεηκεληθήο θαη 

ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο. Έγθιεκα παξαιείςεσο. Ιδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε. Πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Καλνληζκνί αζθαιείαο. Πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ - αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ. Εξγαηηθό 

αηύρεκα. Αθξσηεξηαζκόο δαθηύισλ δεμηνύ άθξνπ εξγαδνκέλεο ζε εηαηξεία παξαζθεπήο ρπκώλ.  

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έιαβαλ ρώξα ηα θάησζη πεξηζηαηηθά:  

Η παζνύζα Φ. Μ. είρε πξνζιεθζεί ηελ 27-6-2005 από ηελ εηαηξεία παξαζθεπήο ρπκώλ κε ηελ 

επσλπκία "..........", σο εξγάηξηα κε σξάξην απαζρόιεζεο 15.00` έσο 23.00`, λόκηκνη εθπξόζσπνη ηεο 

νπνίαο είλαη νη θαηεγνξνύκελνη. Καηά ηνλ αλαθεξόκελν ζην δηαηαθηηθό ηόπν (ήηνη ζηελ Αγία Τξηάδα 



Αξγνιίδνο) ηελ 8-7-2005 ε αλσηέξσ παζνύζα εξγάζηεθε αξρηθά ζηε γξακκή κεηαπνίεζεο βεξίθνθνπ 

ζε πνπξέ θαη αθνινύζσο θαη` εληνιή ηνπ επνπηεύνληνο ην ρώξν Π. Π. ζπλέρηζε ηελ εξγαζία ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηόηεηα ηεο παξαγσγηθήο γξακκήο, εληόο ηεο νπνίαο ππήξραλ κεραλήκαηα, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη έλα κεράλεκα απνκηζρσηή θεξαζηώλ. Η παζνύζα αγλνώληαο ην γεγνλόο όηη 

ην παξαπάλσ κεράλεκα ήηαλ θαηλνύξγην θαη απαηηνύζε ηδηαίηεξν ηξόπν θαζαξηζκνύ, πνπ 

ζπλίζηαην ζηελ απηόκαηε πιύζε ηνπ, δηαπηζηώλνληαο όηη ζην ηκήκα ηνπ, όπνπ ππήξρε ζύζηεκα 

κεηάδνζεο θίλεζεο γξαλαδηώλ κε θαδέλα, ππήξραλ ππνιείκκαηα από πνιηνπνηεκέλα θξνύηα θαη 

κάιηζηα θνηζάληα θεξαζηώλ, πξνζπάζεζε κε ην δεμί ηεο ρέξη λα απνκαθξύλεη ηα θνηζάληα από ηα 

θεξάζηα ελώ ν κεραληζκόο ήηαλ απελεξγνπνηεκέλνο. Ελώ επέθεηην ε νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνύ 

ηνπ παξαπάλσ κεραλήκαηνο από ηελ παζνύζα, ην κεράλεκα εηέζε ζε ιεηηνπξγία ρσξίο λα γίλεη 

αληηιεπηή ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα θαζαξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ παζνύζα κε 

απνηέιεζκα λα εγθισβηζηεί ην δεμηό άλσ άθξν ηεο παζνύζαο, ζηνλ θηλνύκελν κεραληζκό αλάκεζα 

ζηελ θαδέλα θαη ην γξαλάδη θαη λα πξνθιεζεί ν αθξσηεξηαζκόο ησλ ηεζζάξσλ δαθηύισλ ηεο (ήηνη 

αηειείο κε βηώζηκνη αθξσηεξηαζκνί κέζνπ, παξάκεζνπ θαη κηθξνύ δαθηύινπ θαη αλνηθηό θάηαγκα 

δείθηε ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ηεο). Επί πιένλ ην παξαπάλσ κεράλεκα, θαηά ην ρξόλν ηνπ ελδίθνπ 

αηπρήκαηνο, δελ έθεξε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε, ήηνη ζύζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε 

ζηελ επηθίλδπλε δώλε ή ζύζηεκα πνπ λα ζηακαηά ηελ θίλεζε ησλ επηθηλδύλσλ ζηνηρείσλ πξηλ 

ηελ πξόζβαζε ζηελ επηθίλδπλε δώλε. Τν αλσηέξσ αηύρεκα νθείιεηαη ζηελ ζπγθιίλνπζα ακέιεηα 

ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, νη νπνίνη δελ θαηέβαιαλ ηελ επηκέιεηα ηελ νπνία ώθεηιαλ θαη κπνξνύζαλ 

λα θαηαβάινπλ θαζόζνλ δελ έιαβαλ, ηα αλσηέξσ ελδεηθλπόκελα κέηξα, αλαγθαία γηα ηελ 

απνηξνπή αηπρεκάησλ. Τελ έιιεηςε δε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ επεζήκαλαλ θαη δηαπίζησζαλ νη 

δηελεξγήζαληεο απηνςία ζην ρώξν ηνπ ελδίθνπ αηπρήκαηνο ηερληθνί επηζεσξεηέο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (βι. ππ` αξηζκ. Α 27/11.7.2005 έθζεζε 

απηνςίαο).» 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 

ΤΣΑΗ .ΕΠ.Ε 
 

 Απφ 1-7-1999 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κηα λέα ππεξεζία ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηνλ ηίηιν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). Σν .ΔΠ.Δ. είλαη 

ππεξεζία πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη κεηαθιεηφο 

Δηδηθφο Γξακκαηέαο (άξζξν 28, Ν.1558/1985). Σν .ΔΠ.Δ. δηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθή θαη 

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. Ζ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηά ηνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη νη 

θαζ' χιε αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηνχ
38

.  

 Σν 2011 θαη βάζε ηνπ λφκνπ ππ' αξ. 3996 
39

 , γίλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη ζπλίζηαηαη ην .ΔΠ.Δ ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο απνηειεί ην θαηεμνρήλ 

πιένλ φξγαλν ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ιεηηνπξγψληαο ζπκβνπιεπηηθά, ζπκθηιησηηθά, ειεγθηηθά 

θαη δησθηηθά φπνπ ρξήδεη παξέκβαζεο. 

 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ .ΕΠ.Ε 
 

  Σν έξγν ηνπ .ΔΠ.Δ. είλαη ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε έξεπλα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη παξάλνκεο απαζρφιεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε ζπκθηιίσζε θαη επίιπζε ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

   Α)  Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην .ΔΠ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαη ειέγρεη 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, πξνβαίλεη ζε θάζε είδνπο αλαγθαία εμέηαζε θαη 

έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο 

ηνκέα θαη γεληθφηεξα ζε θάζε ηδησηηθφ ή δεκφζην ρψξν εξγαζίαο ή εθκεηάιιεπζεο ή ρψξν φπνπ 

πηζαλνινγείηαη φηη απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη 
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 http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ 
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 (ΦΔΚ Α 170/5.8.2011) 



δηαθνξεηηθά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2
40

 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 3850/2010 (Α`84)
41

, θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή: 

 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο ηδίσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο, ηελ ακνηβή ή άιιεο παξνρέο, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (φπσο αλήιηθνη, λένη, γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο ή ινρείαο, 

άηνκα κε αλαπεξία), θαζψο θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Σσλ φξσλ θάζε είδνπο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε. 

 

 Σσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ. 

 

 Σεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο. 

 

 Β)  Δξεπλά, αλαθαιχπηεη, εληνπίδεη θαη δηψθεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο, ηνπο παξαβάηεο ησλ σο άλσ 

ππνπεξηπηψζεσλ. 

 

 Γ)  Καηαγξάθεη, αμηνινγεί θαη αλαθέξεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ηηο ειιείςεηο ή ηηο παξαιείςεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή 
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 Δηδηθά γηα ηνλ θιάδν ησλ κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ - νξπρείσλ εθαξκνγή έρνπλ θαη νη πιένλ 

δεζκεπηηθέο ή θαη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ππ` αξηζκ. ΗΗ-5ε/Φ/17402/12.12.1984 απφθαζεο Τπνπξγνχ 

Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ "Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ" (ΦΔΚ 

931 Β`) 
41

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ θαη νξπρείσλ ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ αλαηίζεηαη 

ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ππεξεζίεο.  



λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο θαζ` χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

 

 Γ)  Δξεπλά νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, φηαλ θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ εξγνδφηε, θαη έρεη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα βηβιία, κεηξψα, έγγξαθα, αξρεία θαη θάζε άιινπ είδνπο ζηνηρείν 

πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ιακβάλεη αληίγξαθα, θαζψο θαη έρεη πξφζβαζε ζηε δνκή ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ιακβάλεη θσηνγξαθίεο ή καγλεηνζθνπεί θαη πξνβαίλεη ζε κεηξήζεηο επηβιαβψλ 

θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ θαη αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ πνπ  

πξνθαινχληαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

ηνλ εξγνδφηε πνπ αξλείηαη ηελ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα είζνδν θαη πξφζβαζε ή ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία, επηβάιινληαη νη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
42

.  

 

 Δ) Δξεπλά ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ζνβαξψλ θαη ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο, ζπληάζζεη 

ζρεηηθέο εθζέζεηο κε επηζήκαλζε ηωλ παξαβάζεωλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε απηά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

επαλάιεςεο ηνπο θαη ππνβάιιεη κελπηήξηα αλαθνξά φηαλ πξνθχπηνπλ επζχλεο. 

 

 Σ) Δμεηάδεη θάζε θαηαγγειία θαη αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηφ θαη παξεκβαίλεη 

άκεζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 

 Ε) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη απαζρφιεζε θαη εηδηθφηεξα ηνπ λ. 3896/2010 (Α` 207), 

θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ 
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 Πεξίπησζε Α` , παξάγξαθνο 1, αξ 24. 

 



ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη πξνζσπηθνχ βίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ λ. 

1483/1984 (Α153), ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.2639/1998 (Α` 205), ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2874/2000 

(Α`286), ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ   λ. 3144/2003 (Α`111), ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 3655/2008 (Α`58), ηνπ 

π.δ.176/1997 (Α`150), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 41/2003 (Α`44) θαη ησλ εθάζηνηε εζληθψλ 

γεληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

 

  Ζ) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνιιαπιήο δηάθξηζεο ζχκθσλα κε φζα 

εηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ λ.3304/2005 (Α` 16). Καη` εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 3304/2005, ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη νξνζεηηθνί, παξέρεη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη εξγνδφηεο 

πξνρσξνχλ ζε φιεο ηηο εχινγεο πξνζαξκνγέο κε ηε ιήςε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ηδίσο ε πξφζβαζε θαη ε παξακνλή ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 

  Θ) Αλαπηχζζεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο έξγσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, 

λα ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπ θαη λα δηεπθνιχλνληαη εξγνδφηεο θαη 

εξγαδφκελνη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην .ΔΠ.Δ.. 

 

 Η) Διέγρεη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απαγνξεχζεσο 

ηνπ θαπλίζκαηνο ηνπ λ. 3730/2008 (Α`262) θαη ηνπ λ.  

3868/2010 (Α`129) θαη ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηεο, επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη. 

   

 ΗΑ) Κπξψλεη, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο εξγαζίαο 

επηρεηξήζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 3789/1957 (Α` 210), εγθξίλεη ή απνξξίπηεη παξάπνλα 

νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαηά δηαηάμεσλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 



άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 3789/1957 θαη επεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε θχξσζεο εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ζε 

επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ αλψηεξν ησλ ζαξάληα 

αηφκσλ. 

 

 ΗΒ) πληξέρεη ζπκβνπιεπηηθά θαη εθφζνλ δεηεζεί, εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επίιπζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ 

εξγαζίαο. 

 

 ΗΓ) Τπνζηεξίδεη ηνπο εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

ζπκβνπιψλ θαη ππνδείμεσλ πξνο απηνχο, ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

  

 ΗΓ)  πληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο καο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ππ` αξηζκ. 81 Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο (λ. 3249/1955, Α`139), ηελ νπνία ν 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αλαθνηλψλεη θαη απνζηέιιεη ζην Γηεζλέο Γξαθείν 

Δξγαζίαο. Πξνβαίλεη, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο (Γ.Γ..Τ.Δ.) θαη ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή κεζνδνινγία θαη λνκνζεζία θαη θαηά 

ηα πξφηππα θαη ηα πνξίζκαηα ηεο EUROSTAT. 

 

 ΗΔ) πλεξγάδεηαη θαη αληαιιάζζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο κε ηηο  αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Δξγαζίαο θαη πλζεθψλ Τγηεηλήο ηεο 

Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νξγαλψζεηο θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 ΗΣ)  Δλεκεξψλεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζχκθσλα κε  ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3094/2003 (Α` 10) πνπ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3896/2010, θαζψο θαη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λ. 3896/2010, ελεκεξψλεη ην Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ζέκαηα ηνπ λ. 3896/ 2010, ζπλεξγάδεηαη κε 

ην Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 



Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3896/2010. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεξνχληαη αλά θχιν. 

   

 ΗΕ)  Πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ζπλαθή ελέξγεηα θαη πξάμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

 ΗΖ)  Σεξεί πιήξεο κεηξψν ησλ εξγνδνηψλ θαηά ησλ νπνίσλ έρεη επηβιεζεί δηνηθεηηθή 

θχξσζε γηα παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο απαζρφιεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ 

ρσξψλ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θάζε κεηαβνιή απηήο, ζπλέπεηα δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη εθδίδεη 

κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ πνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 

 ΗΘ) Γηελεξγεί ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο θαηά ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά 

παληφο εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

απαζρφιεζε παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, κε βάζε θπξίσο αλάιπζε θηλδχλνπ. 

 

 Κ) Κνηλνπνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηηο επηζεσξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ηφζν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 

φζν θαη ζε πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε θιάδνπ. 

 

 ΚΑ) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Η.Γ.Δ.Δ
43

. 

 

 ΚΒ)  Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο (Δ.Π.Α.). 
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 Ηδησηηθά Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο. 



ΝΟΜΙΚΗ ΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΤΝΗ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 369 ΚΠνιΓ: «Οη πξαγκαηνγλώκνλεο βνεζνύλ ην δηθαζηήξην κε ηελ 

γλσκνδόηεζή ηνπο ζηα δεηήκαηα πνπ έζεζε. Αλ είλαη αλάγθε, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη λα παξαζηνύλ νη 

πξαγκαηνγλώκνλεο θαηά ηελ ελέξγεηα όισλ ή νξηζκέλσλ δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ». 

Οη πξαγκαηνγλψκνλεο βνεζνχλ ην δηθαζηή ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ αφξηζησλ λνκηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο αξρέο ελφο επηζηεκνληθνχ ή ηερληθνχ θιάδνπ 

είηε πξνο έκκεζε απφδεημε ηεο αιήζεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ, είηε πξνο 

έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ άιισλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Ζ θαηάηαμε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηα 

απνδεηθηηθά κέζα έγηλε απιψο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ζηε δηεμαγσγή ηεο ησλ θαλφλσλ 

ηνπ γεληθνχ κέξνπο ηνπ δηθαίνπ ηεο απνδείμεσο
44

. 

Αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο είλαη βαζηθά ε εμεηδίθεπζε ησλ αφξηζησλ λνκηθψλ ελλνηψλ 

ζηε δηθαδφκελε αηνκηθή πεξίπησζε. Σνχην δελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν απνδείμεσο. Αιιά θαη 
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 http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1096&mnu=1&id=19442, Βι. επίζεο ΑΠ 

81/2001, ΣΡΑΠΔΕΑ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΗΩΝ ΝΟΜΟ, Όπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

φηη:  «Επεηδή, ν από ην άξζξν 559 αξ. 12 ΚΠνιΔ ιόγνο αλαηξέζεσο ηδξύεηαη όηαλ ην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο απνδίδεη ζε νξηζκέλα απνδεηθηηθά κέζα δύλακε απνδείμεσο κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από 

εθείλε πνπ δεζκεπηηθά γη` απηό (δηθαζηήξην) θαζνξίδεη ν λόκνο, όρη όκσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία, εθηηκώληαο ειεύζεξα όπσο έρεη δηθαίσκα από ην λόκν (άξζξν 340 επ. ΚΠνιΔ) απνδίδεη 

ζε νξηζκέλα απνδεηθηηθά κέζα, πνπ θαηά λόκνλ έρνπλ ηελ ίδηα απνδεηθηηθή δύλακε κε άιια 

κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε βαξύηεηα ή αμηνπηζηία από ηα άιια απνδεηθηηθά κέζα. Εμάιινπ, θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 387 ΚΠνιΔ, ην δηθαζηήξην εθηηκά ειεύζεξα ηε γλσκνδόηεζε ησλ 

πξαγκαηνγλσκόλσλ θαη επνκέλσο ε θξίζε ηνπ γηα ηελ εθηίκεζε δηθαζηηθήο 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο δελ είλαη αλάγθε λα αηηηνινγείηαη θαη δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθώο. 

Σπλαθόινπζα, ν ηξίηνο αλαηξέζεσο από ην άξζξν 559 αξ. 12 Κ.Πνι.Δ., ν νπνίνο, θαηά ηε γελόκελε 

εθηίκεζή ηνπ, πξνβάιιεηαη επηθνπξηθώο θαη κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε αηηίαζε όηη ην Εθεηείν δελ 

πξνζέδσζε ηελ θαη` άξζξν 438 Κ.Πνι.Δ. πιήξε απνδεηθηηθή δύλακε, αιιά αληίζεηα πξνζέδσζε 

ειάζζνλα δύλακε ζε δεκόζην  έγγξαθν, ήηνη ζηελ Έθζεζε Επηζεσξήζεσο ησλ Επηζεσξεηώλ 

Εξγαζίαο Π. θαη Ν. ζηελ νπνία αλαγξαθόηαλ όηη "Σύκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Σ. ην κεράλεκα 

βξηζθόηαλ ζηελ ρεηξνθίλεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ..." θαη παξαγλώξηζε ηελ απνδεηθηηθή δύλακε ηνπ 

αλσηέξσ εγγξάθνπ, παξαβηάδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηνπο νξηζκνύο ηνπ λόκνπ κε ηνπο νπνίνπο 

θαζηεξώλεηαη νξηζκέλε απνδεηθηηθή δύλακε ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, όπσο ε έθζεζε απηνςίαο -

πξαγκαηνγλσκνζύλεο, είλαη απαξάδεθηνο, αθνύ δελ θαζηεξώλεηαη από ην άξζξν 387 ΚΠνιΔ 

δεζκεπηηθή δύλακε ηεο γλσκνδόηεζεο ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ». 

 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1096&mnu=1&id=19442


δε ζεκαίλεη όηη νη πξαγκαηνγλώκνλεο δηθαηνδνηνύλ. Καη ηνύην, επεηδή ε δηάγλωζε ηωλ 

επίδηθωλ ελλόκωλ ζπλεπεηώλ είλαη απνθιεηζηηθό θαη ακεηάζεην έξγν ηνπ δηθαζηεξίνπ. Καη 

φηαλ αθφκε νη πξαγκαηνγλψκνλεο θάλνπλ ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζηηο αφξηζηεο 

λνκηθέο έλλνηεο, δελ ην θάλνπλ γηα λα αληιήζνπλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ηζρχ ή κε ησλ 

επίδηθσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, αιιά γηα λα δερηνχλ ή κε ηε ζπλδξνκή κηαο 

πξνυπνζέζεσο ηνπ λφκνπ θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο ειάζζνλνο πξνηάζεσο ηνπ δηθαληθνχ 

ζπιινγηζκνχ. 

Η έκταςη τησ δεςμευτικήσ ιςχύοσ των γνωμοδοτήςεων του .ΕΠ.Ε. ςε 

περιπτώςεισ εργατικών ατυχημάτων. 
 

Σν ζψκα επηζεψξεζεο εξγαζίαο απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγψληαο ζπκβνπιεπηηθά ζπκθηιησηηθά, 

ειεγθηηθά θαη δησθηηθά, αλαιφγσο ηελ πεξίζηαζε θαη θάζε πεξίπησζε. ηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε ζχληαμε εθζέζεσλ – γλσκνδνηήζεσλ ζηελ 

πεξίπησζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ο ξφινο ηνπ επηζεσξεηή θαηά ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφο δηφηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θάησ απφ πνιιέο θνξέο αληίμνεο ζπλζήθεο 

λα θαηαγξάςεη ηα ζπκβάληα θαη λα απνηππψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαηεξψληαο κηα ακεξφιεπηε 

ζηάζε, απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηα ζπκθέξνληα εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Πνιιέο θνξέο νη 

δηθαζηέο, ιφγσ αθελφο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη 

αθεηέξνπ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηδία άπνςε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαηά ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

επηιχνληαη πνιιέο θνξέο κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ .ΔΠ.Δ θαη ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ. Παξ’ φια 

απηά ν ξφινο ηνπ δηθαζηή ηφζν ζηελ πνηληθή φζν θαη ζηε αζηηθή δίθε παξακέλεη θπξηαξρηθφο θαη 

έρεη ηελ ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζέζεηο ησλ δηαδίθσλ λα θαηαιήμεη ζηελ έθδνζε 

δίθαηεο απφθαζεο σο πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ αθφκα θαη εάλ ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ζα 

θαηαιήμεη δηαθνξνπνηείηαη νιηθψο ή κεξηθψο απφ ηε ζπληαρζείζα έθζεζε – γλσκνδφηεζε ηνπ 

.ΔΠ.Δ.. Ζ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε  ζπλεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ 

θαη ηνλ επηζεσξεηψλ ζνπ .ΔΠ.Δ., ζα εμαζθαιίζεη ηε δηαιεχθαλζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πξαγκαηψλνληαο έηζη κηα ζεκειηψδε 

αξρή ηνπ δηθαίνπ απηή ηεο δίθαηεο δίθεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαδίθσλ. πλεπψο, κπνξεί 

ν δηαθξηηφο ξφινο δηθαζηή θαη επηζεσξεηή λα είλαη ζαθήο, παξ’ φια απηά ε ζπλεξγαζία ηνπο 



θξίλεηαη αλαγθαία αλ φρη επηβεβιεκέλε ζε κηα πεξίνδν πνπ νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο θαη 

πνιχπινθεο θαη ρξήδνπλ ζηνρεπκέλεο γλψζεο.  
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