
1



2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος  3 
Εισαγωγή  4 
Ορισμοί  5 
Ιστορική αναδρομή  6 
Είδη εργατικών ατυχημάτων  7 
Αιτίες ατυχημάτων  8 
Στοιχεία  για  τα  εργατικά  ατυχήματα  στην  Αττική    κατά  το 
έτος 2000 

10 

Θανατηφόρα ατυχήματα έτους 2000  10 
Στοιχεία  για  τα  εργατικά  ατυχήματα  στην  Αττική    κατά  το 
έτος 2001 

12 

Θανατηφόρα ατυχήματα έτους 2001  12 
Στοιχεία  για  τα  εργατικά  ατυχήματα  στην  Αττική    κατά  το 
έτος 2002 

14 

Θανατηφόρα ατυχήματα έτους 2002  14 
Στοιχεία  για  τα  εργατικά  ατυχήματα  στην  Αττική    κατά  το 
έτος 2003 

16 

Θανατηφόρα ατυχήματα έτους 2003  16 
Στοιχεία  για  τα  εργατικά  ατυχήματα  στην  Αττική    κατά  τα 
έτη 20045 

18 

Παρατηρήσεις  19 
Νομοθεσία  22 
Συνέπειες εργατικών ατυχημάτων  26 
Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων  27 
Επίλογος  28 
Βιβλιογραφία  29 
Παράρτημα  30



3 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα  πλαίσια  του    Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Ειδίκευσης  με  θέμα 

«Υγιεινή  και  Ασφάλεια  της  Εργασίας»  που  πραγματοποιείται  από  το 

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  σε  συνεργασία  με  τα  τμήματα  Δημόσιας 

Υγείας και Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας, εκπονήθηκε η παρούσα εργασία 

με θέμα «Τα εργατικά ατυχήματα στην Αττική κατά τα έτη 200005». 

Εστιάζουμε  την  προσοχή  μας  στην  περιοχή  της  Αττικής,  όχι  γιατί  δεν 

δίνουμε  βαρύτητα  στις  υπόλοιπες  περιοχές  της  χώρας  μας,  αλλά  διότι 

στατιστικά  τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα δείχνουν να συμβαίνουν στη 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Το  ζήτημα  των  συνθηκών  εργασίας  έχει  αποκτήσει  πια  βαρύνουσα 

σημασία.  Εκτός  από  τα  μέσα  ενημέρωσης  και  την  κοινή  γνώμη,  οι  ίδιοι  οι 

εργαζόμενοι πλέον ασχολούνται με το εάν οι συνθήκες που επικρατούν στον 

εργασιακό  τους  χώρο  εγκυμονούν  κινδύνους,  για  τη  ζωή,  την  υγεία,  την 

αξιοπρέπεια αλλά και την επαγγελματική τους ικανότητα. 

Παράλληλα,  ο  αριθμός  των  εργατικών  ατυχημάτων  στη  χώρα  μας, 

κυμαίνεται  σε  εξαιρετικά  υψηλά  επίπεδα  σε  σχέση  με  τα  άλλα  ευρωπαϊκά 

κράτη.    Επιπλέον  ένα  ακόμη  μελανό  σημείο  στο  όλο  θέμα  είναι  η  ελλιπής 

καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και η 

πιο αξιόπιστη εικόνα. 

Φιλοδοξούμε,  πως  η  μικρή  αλλά  όχι  επιφανειακή  προσέγγιση  του 

θέματος, θα αποτελέσει τη σπίθα που θα αφυπνίσει μέσα μας τη φλόγα για το 

γιγαντιαίο πρόβλημα της χώρας μας, που ονομάζεται εργατικό ατύχημα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κατώφλι  του  21 ου  αιώνα,  διαπιστώνουμε  θλιβερά πως  τα  εργατικά 

ατυχήματα  αποτελούν  μεγάλο  πρόβλημα  για  τη  χώρα  μας.  Βέβαια,  τα 

εργατικά ατυχήματα είναι ταυτόχρονα και παγκόσμιο πρόβλημα αφού στοιχεία 

που  έχουν  δοθεί  από  το  Διεθνές  Γραφείο  Εργασίας  δηλώνουν  πως  στη  γη 

έχουμε ένα νεκρό κάθε 20 περίπου δευτερόλεπτα. (1) 

Η εργασία ναι μεν καλύπτει μία εκ των βασικών αναγκών του ανθρώπου, 

ταυτόχρονα  όμως  μπορεί  να  προκαλέσει  κινδύνους  για  την  σωματική  και 

ψυχική  υγεία  του.  Έτσι,  πολλά    από  τα  εργατικά  ατυχήματα  έχουν  σαν 

αποτέλεσμα  προσωρινή  ανικανότητα  (μερικές  μέρες  ως  αρκετούς  μήνες), 

κάποια προκαλούν μόνιμη αναπηρία  και  τέλος μερικά από αυτά,  δυστυχώς, 

τον θάνατο. (1) 

Εκτός όμως από τις επιπτώσεις που τα εργατικά ατυχήματα έχουν στον 

ίδιο τον εργαζόμενο, υπάρχουν και προεκτάσεις στο άμεσο οικογενειακό του 

περιβάλλον και με κοινωνικές προεκτάσεις. Ακόμη, δημιουργούνται και άλλου 

είδους προβλήματα όπως η μείωση του εργατικού δυναμικού, η ελάττωση της 

παραγωγής και παραγωγικότητας, η πτώση του ηθικού των εργαζομένων και 

η δυσφήμιση της επιχείρησης όπου συμβαίνουν τα ατυχήματα. (1) 

Η  βελτίωση  του  εργασιακού  περιβάλλοντος  μέσω  της  εξασφάλισης 

ικανοποιητικών  συνθηκών  ασφάλειας  και  υγείας  αποτελεί  ουσιαστικό 

παράγοντα  κοινωνικής  και  οικονομικής  ευημερίας  και  προόδου  και  ως  εκ 

τούτου συνιστά βασική μέριμνα κάθε ευνομούμενης, σύγχρονης κοινωνίας.



5 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εργασία είναι η καταβολή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων για την 

παραγωγή επιθυμητού και επιβεβλημένου έργου. 

Η εργασία είναι πηγή ζωής και δημιουργικότητας και αποτελεί πρακτικά 

το κατ’  εξοχήν μέσο επιβίωσης. Βέβαια, η  εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με  την  υγεία,  καθώς  η  εργασία  επηρεάζει  την  υγεία  και  η  κατάσταση  της 

υγείας επιδρά στην εργασία. (2) 

Εργατικό ατύχημα  είναι εκείνο που συμβαίνει  στον εργαζόμενο κατά 

την διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο  οφείλεται 

σε  απότομο  γεγονός,  βίαιο  γεγονός,  εφ'  όσον  αυτό  προκάλεσε  στον 

εργαζόμενο  ανικανότητα  να  εργασθεί  πάνω  από  4  ημέρες  ή  και  απώλεια 

ζωής  ακόμα.  Βίαιο  γεγονός,  σημαίνει,  να  υπάρχει  έκτακτη  και  αιφνίδια 

επίδραση  εξωτερικού  παράγοντα,  που  δεν  έχει  σχέση  με  την  οργανική 

κατάσταση του εργαζόμενου. (3,12) 

Η  επίδραση  αυτή  μπορεί  να  έχει  σαν  αιτία  την  επιβάρυνση  των  όρων 

εργασίας  κάτω  από  απρόβλεπτες  και  έκτακτες  συνθήκες  Συνεπώς 

προϋπάρχουσα  ασθένεια,  η  οποία  εκδηλώνεται  ή  επιδεινώνεται  κατά  την 

εκτέλεση  της εργασίας κάτω από κανονικές συνθήκες δεν αποτελεί  εργατικό 

ατύχημα. Αν όμως η ασθένεια προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω 

από  εξαιρετικές  και  ασυνήθιστες  συνθήκες  χαρακτηρίζεται  ως  εργατικό 

ατύχημα. (3,12) 

Ορισμός της Π.Ο.Υ.: Εργατικό ατύχημα είναι «γεγονός ανεξάρτητο από 

την  ανθρώπινη  θέληση  που  συμβαίνει  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας, 

περιλαμβανομένης  και  της  μετάβασης  προς  και  από  το  χώρο  εργασίας  και 

σαν  συνέπεια  του  οποίου  εμφανίζεται  βλάβη  του  σώματος  ή  της  υγείας  ή 

απώλεια ζωής». (10) 

Από  τη  νομολογία  έχει  κριθεί  ότι  υπέρμετρη  προσπάθεια  του 

εργαζόμενου που προκάλεσε θάνατο ή ανικανότητα για εργασία είναι εργατικό 

ατύχημα.
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• Έτσι, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, που προκλήθηκε από ασυνήθιστους 

όρους εργασίας και δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε από τα Δικαστήρια ότι 

αποτελεί εργατικό ατύχημα. 

• Εργατικό  ατύχημα  έχει  κριθεί  επίσης,  οτιδήποτε  αποτελεί  επιδείνωση 

προϋπάρχουσας  ασθένειας  που  προκλήθηκε  από  υπέρμετρη 

προσπάθεια  που  κατέβαλε  ο  εργαζόμενος  κατά  την  εκτέλεση  της 

εργασίας του κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. 

• Ακόμα  σαν  εργατικό  ατύχημα  έχει  χαρακτηριστεί  εκείνο  που  συνέβη 

εξαιτίας  ανάθεσης  βαρείας  εργασίας  σε  μη  αποθεραπευθέντα 

εργαζόμενο. (12) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η  σχέση  υγείας  και  αρρώστιας  έγινε  αντικείμενο  μελέτης  από  την 

αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης περιγράφει ειδικές παθολογικές καταστάσεις σε 

εργαζόμενους στα ορυχεία καθώς και τοξικές επιδράσεις μολύβδου. 

Αρχές  18ου  αιώνα  τέθηκαν  οι  βάσεις  της  σύγχρονης  βιομηχανικής 

τοξικολογίας από τον Ιταλό τοξικολόγο Bernardini Ramazzini (16331714). 

Τέλη  του  18ου  αιώνα  ο  Άγγλος  γιατρός  Percival  Pott  (17141788) 

περιέγραψε για πρώτη φορά επαγγελματικό καρκίνο. 

Το 1841 στην Αγγλία μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον William Farr η 

επίδραση  του  επαγγέλματος  στη  θνησιμότητα,  ο  οποίος  κατέγραψε 

αυξημένη θνησιμότητα στους εργάτες ορυχείων. (4,5) 

Στη  σύγχρονη  εποχή,  παρά  την  εξάλειψη  των  εφιαλτικών  συνθηκών 

εργασίας των περασμένων αιώνων, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, η 

εργασία συνεχίζει να επιδρά στην υγεία μας.
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ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι  σχετικές  με  τα  εργατικά  ατυχήματα  διατάξεις  καλύπτουν  τρεις 

περιπτώσεις ατυχημάτων: 

v  Κατά την εκτέλεση της εργασίας: 

Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια 

αυτής  (τραυματισμός  του  εργαζομένου  από  μηχάνημα,  πτώση  κατά  την 

εκτέλεση της εργασίας κλπ). 

v  Με αφορμή την εργασία: 

Εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου 

και  του  χρόνου  εργασίας,  με  την  προϋπόθεση  να  έχουν  έστω  και  έμμεση 

σχέση με την εργασία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελούν εργατικά 

ατυχήματα  και  εκείνα  που  συμβαίνουν  κατά  την  μετάβαση  στην  εργασία,  ή 

κατά  την  ενέργεια  μιας πράξης προς  το συμφέρον  του  εργοδότη,  ακόμα  και 

χωρίς  την  εντολή  του,  ή  κατά  την  διάρκεια  της  μεσημβρινής  διακοπής  στον 

τόπο  της  εργασίας  κατά  την  προσέλευση  ή  αναχώρηση  και  για  χρονικό 

διάστημα μιας ώρας αντίστοιχα. 

v  Από επαγγελματική ασθένεια. 

Εκείνα  που  οφείλονται  σε  επαγγελματική  ασθένεια.  Επαγγελματικές 

ασθένειες  είναι  αυτές  που  οφείλονται  στις  επιδράσεις  των  συνθηκών 

εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό Ασθένειας του  ΙΚΑ. 

Ευρύτερα,  όμως,  και  κάθε  επιδείνωση  προϋπάρχουσας  ασθένειας  που 

συνέβη  λόγω  εξακολούθησης  της  αυτής  εργασίας  αποτελεί  επίσης  εργατικό 

ατύχημα. (3,12)
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ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Τα  περισσότερα  εργατικά  ατυχήματα  προκαλούνται  από  ανθρώπινα 

σφάλματα.  Έχει  υπολογισθεί  ότι  το  88%  των  ατυχημάτων  οφείλονται  σε 

ανθρώπινα σφάλματα, το 10%  σε φυσικούς κινδύνους και το 2% σε φυσικά 

φαινόμενα. 

Τα  κύρια  αίτια  των  εργατικών  ατυχημάτων  σε  ένα  βιομηχανικό  χώρο 

εργασίας μπορούν να χωρισθούν σε 2 κατηγορίες: 

Α) Στις μη ασφαλείς συνθήκες και χώρους και 

Β) Στις μη ασφαλείς ενέργειες και διαδικασίες εργασίας. 

Μη ασφαλείς συνθήκες και χώροι εργασίας όπως : 

• Η αταξία και η έλλειψη καθαριότητας στους χώρους εργασίας 

• Η μη ύπαρξη προστατευτικών καλυμμάτων στα γρανάζια ή τα διάφορα 

κινούμενα μέρη των μηχανημάτων 

• Η έλλειψη κουπαστών στις σκάλες ή τα πατάρια που βρίσκονται ψηλά 

• Η έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας 

• Η  μη  καλή  τοποθέτηση  και  στήριξη  υλικών  κλπ,  μπορούν  να 

προκαλέσουν  ατυχήματα  όπως  πτώσεις  των  εργαζομένων,  σοβαρές 

κακώσεις στα άκρα ή το σώμα κλπ. 

Όταν  οι  συνθήκες  και  οι  χώροι  εργασίας  δεν  είναι  ασφαλείς  μπορεί  να 

προκληθούν ατυχήματα  στους εργαζόμενους. 

Μη ασφαλείς ενέργειες και διαδικασίες εργασίας: 

Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας δεν γίνονται σωστές ενέργειες και δεν 

ακολουθούνται ασφαλείς διαδικασίες είναι δυνατόν να προκληθούν ατυχήματα 

όπως: 

• Όταν γίνονται αστεïσμοί στους χώρους εργασίας 

• Όταν  υπάρχουν  αλλά  δεν  χρησιμοποιούνται  τα  ατομικά  μέσα 

προστασίας 

• Όταν  αφαιρούνται  και  δεν  επανατοποθετούνται  προστατευτικά 

καλύμματα μετά από επισκευές μηχανημάτων.
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• Όταν  δεν  ασφαλίζονται  τα  μηχανήματα  για  την  αποφυγή  τυχαίας 

εκκίνησης κατά τη διάρκεια μιας επισκευής. 

• Όταν κανείς είναι αφηρημένος, ή βιαστικός  και 

Γενικά  όταν  δεν  ακολουθούνται  ασφαλείς  διαδικασίες  για  όλα  τα  είδη 

εργασίας ή δεν καταβάλλεται η απαιτούμενη προσοχή. (12,1)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2000 

Κατά  το  έτος  2000  καταγράφηκαν,  από  το  ΙΚΑ,  16.822  εργατικά 

ατυχήματα.  Από  την  καταγραφή  των  Δελτίων  Εργατικού  Ατυχήματος 

συγκεντρώθηκε δείγμα 14.154 εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 80 ήταν 

θανατηφόρα  (6‰).  Ο  αριθμός  των  εργατικών  ατυχημάτων  κατά  το  2000 

παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 1999,  μείωση κατά 4,7%, ενώ ο αριθμός των 

άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά  0,3% από το προηγούμενο έτος. 

Τα  περισσότερα  εργατικά  ατυχήματα  συνέβησαν  στη  διοικητική 

περιφέρεια  Αττικής  (44,5%)  και  συγκεκριμένα  στο  Περιφερειακό 

Υποκατάστημα Αθηνών τα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν σε 40,9%. 

Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στις κατασκευές. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός  ατυχημάτων  εμφανίζεται  στην  κατηγορία  των  Μεταλλωρύχων 

Λατόμων και ασκούντων συναφή επαγγέλματα.       Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των  ατυχημάτων  συνέβη  στο  χώρο  της  επιχείρησης  ή  κατά  διάρκεια  της 

εργασίας ενώ λιγότερα ήταν τροχαία, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε 

κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία. 

Οι  πρώτες  βοήθειες  αμέσως  μετά  το  ατύχημα  δόθηκαν  σε  νοσοκομείο, 

και  το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  σε  91,1%.  Το  20,7%  νοσηλεύτηκε  σε 

νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. (11) 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2000 

Ως προς το δείγμα των  80 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται τα 

εξής: 

• 76 (95,0%) συνέβησαν σε άνδρες και 4 (5,0%) σε γυναίκες. 

• 29  (36,3%)  αντιστοιχούν  στη  διοικητική  περιφέρεια  Αττικής  Στο 

περιφερειακό  υποκατάστημα  Αθηνών  καταγράφηκαν  29  (36,3%) 

ατυχήματα. 

• Τα  περισσότερα  θανατηφόρα  ατυχήματα  οφείλονται  σε  πρόσκρουση  σε 

σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα. 

• 29  (36,3%)  θανατηφόρα  ανήκουν  στον  τομέα  των  οικοδομικών 

κατασκευών  εκ  των  οποίων  16  (55,2%)  συνέβησαν  στην  Αττική.  Οι
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εργαζόμενοι με ηλικίες από 45 έως 54 ετών και 25 έως 34 κυριαρχούν στα 

θανατηφόρα, ενώ κανένα θανατηφόρο δεν καταγράφηκε στις ηλικίες κάτω 

των 17 ετών και πάνω από τα 65. 

• Οι  κατηγορίες  ΜεταλλωρύχωνΛατόμων  και  ασκούντων  συναφή 

επαγγέλματα – Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων και ΟδηγώνΧειριστών κινητών κινητού εξοπλισμού είναι 

πιο επιρρεπής στα θανατηφόρα ατυχήματα. (11)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2001 

Κατά  το  έτος  2001  καταγράφηκαν,  από  το  ΙΚΑ,  16.483  εργατικά 

ατυχήματα.  Από  την  καταγραφή  των  Δελτίων  Εργατικού  Ατυχήματος 

συγκεντρώθηκε δείγμα 14.389 εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 86 ήταν 

θανατηφόρα  (6‰).  Από  διάφορες  πηγές  του  ΙΚΑ  υπήρχαν  ενδείξεις  ότι  ο 

αριθμός  των  θανατηφόρων  ήταν  μεγαλύτερος  οπότε  έγιναν  ενέργειες 

συλλογής  των  συμπληρωματικών  δηλώσεων  με  αποτέλεσμα  να 

συγκεντρωθούν  30  επιπλέον  θανατηφόρα  ανεβάζοντας  το  σύνολο  σε  116 

(30%  αύξηση).  Ο  αριθμός  των  εργατικών  ατυχημάτων  κατά  το  2001 

παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 2000,  μείωση κατά 2,0%, ενώ ο αριθμός των 

άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά  0,4% από το προηγούμενο έτος. 

Τα  περισσότερα  εργατικά  ατυχήματα  συνέβησαν  στη  διοικητική 

περιφέρεια  Αττικής  (46,3%)  και  συγκεκριμένα  στο  Περιφερειακό 

Υποκατάστημα Αθηνών τα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν σε 41,3%. 

Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στις κατασκευές. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός  ατυχημάτων  εμφανίζεται  στην  κατηγορία  των  Μεταλλωρύχων 

Λατόμων και ασκούντων συναφή επαγγέλματα.       Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των  ατυχημάτων  συνέβη  στο  χώρο  της  επιχείρησης  ή  κατά  διάρκεια  της 

εργασίας ενώ λιγότερα ήταν τροχαία, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε 

κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία. 

Οι  πρώτες  βοήθειες  αμέσως  μετά  το  ατύχημα  δόθηκαν  σε  νοσοκομείο, 

και  το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  σε  74,7%.  Το  26,4%  νοσηλεύτηκε  σε 

νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. (11) 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2001 

Ως προς  το δείγμα  των   116 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται 

τα εξής: 

• 109 (94,0%) συνέβησαν σε άνδρες και 7(6,0%) σε γυναίκες. 

• 32  (27,6%)  αντιστοιχούν  στη  διοικητική  περιφέρεια  Αττικής  Στο 

περιφερειακό  υποκατάστημα  Αθηνών  καταγράφηκαν  23  (19,8%) 

ατυχήματα.
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• Τα  περισσότερα  θανατηφόρα  ατυχήματα  οφείλονται  σε  πρόσκρουση  σε 

σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα. 

• 43  (37,1%)  θανατηφόρα  ανήκουν  στον  τομέα  των  οικοδομικών 

κατασκευών  εκ  των  οποίων  7  (39,5%)  συνέβησαν  στην  Αττική.  Οι 

εργαζόμενοι με ηλικίες από 25 έως 54 ετών κυριαρχούν στα θανατηφόρα, 

ενώ κανένα θανατηφόρο δεν καταγράφηκε στις ηλικίες κάτω των 17 ετών. 

• Οι  κατηγορίες  ΜεταλλωρύχωνΛατόμων  και  ασκούντων  συναφή 

επαγγέλματα – Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων και ΟδηγώνΧειριστών κινητών κινητού εξοπλισμού είναι 

πιο επιρρεπής στα θανατηφόρα ατυχήματα. (11)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2002 

Κατά  το  έτος  2002  καταγράφηκαν,  από  το  ΙΚΑ,  16.031  εργατικά 

ατυχήματα.  Από  τη  συγκέντρωση  των  Δελτίων  Εργατικού  Ατυχήματος 

υπολογίστηκε δείγμα 14.004 εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 103 ήταν 

θανατηφόρα  (7‰).  Ο  αριθμός  των  εργατικών  ατυχημάτων  κατά  το  2002 

παρουσιάζει,  σε  σύγκριση  με  το  2001,    μείωση  2,7%,  ενώ  ο  αριθμός  των 

άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά  0,1% από το προηγούμενο έτος. 

Τα  περισσότερα  εργατικά  ατυχήματα  συνέβησαν  στις  διοικητική 

περιφέρεια  Αττικής  (45,6%)  και  συγκεκριμένα  στο  Περιφερειακό 

Υποκατάστημα Αθηνών τα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν σε 49,5%. 

Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στις κατασκευές. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός  ατυχημάτων  εμφανίζεται  στην  κατηγορία  των  Μεταλλωρύχων 

Λατόμων και ασκούντων συναφή επαγγέλματα.       Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των  ατυχημάτων  συνέβη  στο  χώρο  της  επιχείρησης  ή  κατά  διάρκεια  της 

εργασίας ενώ λιγότερα ήταν τροχαία, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε 

κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία. 

Οι  πρώτες  βοήθειες  αμέσως  μετά  το  ατύχημα  δόθηκαν  σε  νοσοκομείο, 

και  το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  σε  74,5%.  Το  26,1%  νοσηλεύτηκε  σε 

νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. (11) 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2002 

Ως προς  το δείγμα  των   103 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται 

τα εξής: 

• 98 (95,1%) συνέβησαν σε άνδρες και 5 (4,9%) σε γυναίκες. 

• 36  (35,0%)  αντιστοιχούν  στη  διοικητική  περιφέρεια  Αττικής  Στο 

περιφερειακό  υποκατάστημα  Αθηνών  καταγράφηκαν  22  (14,7%) 

ατυχήματα. 

• Τα  περισσότερα  θανατηφόρα  ατυχήματα  οφείλονται  σε  πρόσκρουση  σε 

σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα. 

• 49  (47,6%)  θανατηφόρα  ανήκουν  στον  τομέα  των  οικοδομικών 

κατασκευών  εκ  των  οποίων  17  (47,6%)  συνέβησαν  στην  Αττική.  Οι
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εργαζόμενοι με ηλικίες από 35 έως 54 ετών κυριαρχούν στα θανατηφόρα, 

ενώ κανένα θανατηφόρο δεν καταγράφηκε στις ηλικίες κάτω των 17 ετών. 

• Οι  κατηγορίες  ΜεταλλωρύχωνΛατόμων  και  ασκούντων  συναφή 

επαγγέλματα – Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων και ΟδηγώνΧειριστών κινητών κινητού εξοπλισμού είναι 

πιο επιρρεπής στα θανατηφόρα ατυχήματα. (11)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2003 

Κατά  το  έτος  2003  καταγράφηκαν,  από  το  ΙΚΑΕΤΑΜ,  15.310  εργατικά 

ατυχήματα.  Από  την  καταγραφή  των  Δηλώσεων  Εργατικών  Ατυχημάτων 

συγκεντρώθηκαν  13.302  εργατικά  ατυχήματα  εκ  των  οποίων  107  ήταν 

θανατηφόρα (8‰). Ο λόγος που η παραπάνω καταγραφή είναι μειωμένη σε 

σχέση με  τον πραγματικό  αριθμό ατυχημάτων  είναι  η  μη ανταπόκριση,  από 

ορισμένα  υποκαταστήματα,  στην  αποστολή  των  Δηλώσεων  Εργατικών 

Ατυχημάτων.  Ο  αριθμός  των  εργατικών  ατυχημάτων  κατά  το  2003 

παρουσιάζει,  σε  σύγκριση  με  το  2002,    μείωση  4,5%,  ενώ  ο  αριθμός  των 

άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά  0,2% από το προηγούμενο έτος. 

Τα  περισσότερα  εργατικά  ατυχήματα  συνέβησαν  στις  διοικητική 

περιφέρεια  Αττικής  (45,6%)  και  συγκεκριμένα  στο  Περιφερειακό 

Υποκατάστημα Αθηνών τα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν σε 49,5%. 

Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στις κατασκευές. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός  ατυχημάτων  εμφανίζεται  στην  κατηγορία  των  Μεταλλωρύχων 

Λατόμων και ασκούντων συναφή επαγγέλματα.       Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των  ατυχημάτων  συνέβη  στο  χώρο  της  επιχείρησης  ή  κατά  διάρκεια  της 

εργασίας ενώ λιγότερα ήταν τροχαία, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε 

κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία. 

Οι  πρώτες  βοήθειες  αμέσως  μετά  το  ατύχημα  δόθηκαν  σε  νοσοκομείο, 

και  το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  σε  74,5%.  Το  26,1%  νοσηλεύτηκε  σε 

νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. (11) 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 

Ως προς  το δείγμα  των   107 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται 

τα εξής: 

• Η ηλικία  των ασφαλισμένων που  έπαθαν θανατηφόρο  εργατικό  ατύχημα 

είναι  σημαντικά  μεγαλύτερη  από  τους  υπόλοιπους  ασφαλισμένους  με 

εργατικό  ατύχημα  αλλά  και  από  το  σύνολο  του  ασφαλισμένου  στο  ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ πληθυσμού. 

• 106 (99,1%) συνέβησαν σε άνδρες.
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• 35  (32,7%)  αντιστοιχούν  στη  διοικητική  περιφέρεια  Αττικής  Στο 

περιφερειακό  υποκατάστημα  Αθηνών  καταγράφηκαν  38  (35,5%) 

ατυχήματα. 

• Τα  περισσότερα  θανατηφόρα  ατυχήματα  οφείλονται  σε  πρόσκρουση  σε 

σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα. 

• 41  (38,3%)  θανατηφόρα  ανήκουν  στον  τομέα  των  οικοδομικών 

κατασκευών  εκ  των  οποίων  11  (26,8%)  συνέβησαν  στην  Αττική.  Οι 

εργαζόμενοι με ηλικίες από 35 έως 54 ετών κυριαρχούν στα θανατηφόρα, 

με ποσοστό 59,8%. 

• Οι  κατηγορίες  ΜεταλλωρύχωνΛατόμων  και  ασκούντων  συναφή 

επαγγέλματα – Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 

δομικών έργων και ΟδηγώνΧειριστών κινητών κινητού εξοπλισμού είναι 

πιο επιρρεπής στα θανατηφόρα ατυχήματα. (11)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 200405 

Για  τα  έτη  200405  δεν  υπάρχουν  επίσημα  στοιχεία  από  το  ΙΚΑ.  Οι 

πληροφορίες που υπάρχουν  είναι  σε πανελλαδικό  επίπεδο  και προέρχονται 

από την ελεγκτική δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΕΠΕ σε 6.333 ανήλθαν  τα εργατικά ατυχήματα 

το 2004 από τα οποία τα 127 ήταν θανατηφόρα (18 λιγότερα από το 2003). 

Για το έτος 2005 δηλώθηκαν 6.043 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 

111 ήταν θανατηφόρα. Η ηγεσία του υπουργείου παραδέχθηκε ότι δηλώνεται 

μόνο το 65% των ατυχημάτων. Εξίσου δραματική παραμένει η κατάσταση και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς, βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, σε 

κάθε λεπτό της ώρας χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους. (10)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

v  Υπάρχει  σταδιακή  μείωση  από  έτος  σε  έτος  των  εργατικών 

ατυχημάτων (και των θανατηφόρων). 

v  Τα  περισσότερα  ατυχήματα  συνέβησαν  στη  διοικητική  περιφέρεια 

Αττικής και ειδικότερα στο περιφερειακό κατάστημα Αθηνών. 

v  Τα επαγγέλματα που πλήττονται περισσότερο παραμένουν τα ίδια. 

v  Για  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  εργατικών  ατυχημάτων  έγινε 

διακομιδή στο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

v  Στο  θέμα  του  φύλου,  οι  άνδρες  υπερτερούν  στα  εργατικά  ατυχήματα 

έναντι των γυναικών. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται και στο ότι στα 

συγκεκριμένα  επαγγέλματα  που  συμβαίνει  ο  μεγαλύτερος  όγκος  των 

ατυχημάτων, απασχολούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες. 

v  Οι ηλικίες που συμβαίνουν  τα περισσότερα  εργατικά ατυχήματα,  είναι 

κατά μέσο όρο από 3554 ετών. 

v  Δεν υπάρχουν καταγραφές σε ηλικίες κάτω των 17 ετών. Εδώ υπάρχει 

και  το  σοβαρό  πρόβλημα  της  μη  δήλωσης  όλων  των  εργατικών 

ατυχημάτων.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.  Υποχρέωση Αναγγελίας 

Ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να  αναγγείλει  κάθε  εργατικό  ατύχημα: 

1.  Στην  πλησιέστερη  Αστυνομική  Αρχή  χωρίς  αναβολή  και  με          το 

ταχύτερο μέσο. 

2.  Επίσης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 48 ώρες. Όπου δεν 

υπάρχει  Επιθεώρηση  Εργασίας,  η  αναγγελία  πρέπει  να  γίνει  στην 

οικεία  Αστυνομική  Αρχή. 

3.  Για  να  αναγνωριστεί  το  ατύχημα  από  το  ΙΚΑ,  είτε  πρόκειται  για 

εργατικό  είτε  εκτός  εργασίας  είναι  απαραίτητο  να  αναγγελθεί 

εμπρόθεσμα  στις  υπηρεσίες  του.  Συγκεκριμένα: 

Κάθε  ατύχημα  που  γίνεται  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας  ή  με 

αφορμή αυτή και έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή την αδυναμία 

για  την  συνέχιση  της  εργασίας  ή  το  θάνατο  του  ασφαλισμένου, 

αναγγέλλεται  υποχρεωτικά  στο  Ίδρυμα  από  τον  εργοδότη  ή  τον 

αντιπρόσωπο  του,  από  τον παθόντα ασφαλισμένο  και  σε περίπτωση 

αδυναμίας  του  ή  θανάτου  του,  από  τα  πρόσωπα  που  αποκτούν 

δικαίωμα απ' αυτό, από τον γιατρό που έδωσε τις πρώτες βοήθειες και 

κάθε υπάλληλο του ΙΚΑ, επίσης και από οποιοδήποτε τρίτο που έλαβε 

γνώση.  Η  δήλωση  μπορεί  να  είναι  γραπτή  ή  προφορική  και 

συντάσσεται  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία.  Η  δήλωση  γίνεται  στο 

πλησιέστερο  προς  τον  τόπο  που  συνέβη  το  ατύχημα  υποκατάστημα 

του ΙΚΑ. Αν εκεί δεν εδρεύει Υποκατάστημα του ΙΚΑ, η δήλωση γίνεται 

στην Αστυν. Αρχή, η οποία την διαβιβάζει στο πλησιέστερο Υπ/μα του 

ΙΚΑ.  Με  την  αναγγελία  εργατικού  ατυχήματος  εξομοιώνεται  κάθε 

αίτηση, δήλωση κλπ που υποβάλλεται σε Υπηρεσία του ΙΚΑ, εφ όσον 

σ'  αυτή  μνημονεύεται  συγκεκριμένα  το  ατύχημα  και  ταυτόχρονα 

περιγράφονται τα περιστατικά τα οποία συνιστούν εργατικό ατύχημα. Η 

προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος στο ΙΚΑ πρέπει να γίνει μέσα σε 5
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μέρες από  το ατύχημα. Ο γιατρός όμως και  κάθε υπάλληλος  του  ΙΚΑ 

πρέπει να το αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24ώρες από τότε που 

έλαβαν γνώση. (1,12) 

2. Υποχρεώσεις Εργοδότη 

• Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος 

να το αναγγείλει μέσα σε 24 ώρες (για ατυχήματα στις οικοδομές και 

τεχνικά έργα) ή 48 ώρες για τα υπόλοιπα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας (Τοπική Επιθεώρηση Εργασίας), στο Ι.Κ.Α. και 

στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. 

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται η 

περιγραφή και τα αίτια του ατυχήματος. 

• Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 

για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 

εργάσιμων ημερών. 

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρησης των μετρήσεων και των 

αποτελεσμάτων ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος και ιατρικών 

εξετάσεων. 

• Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών 

επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους, μέσα 

στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. (1,12) 

3.  Υποχρεώσεις Εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις συνθήκες υγιεινής 

και ασφάλειας και να φροντίζουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους για την 

ασφάλεια και την υγεία των ίδιων και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται 

από τις ενέργειες και παραλείψεις τους κατά την εργασία. 

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι οφείλουν: 

• Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις 

επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα. 

• Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους.
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• Να μην  θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα 

τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, 

εγκαταστάσεων. 

• Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που 

παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την 

υγεία τους. 

• Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση 

όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη για την προστασία της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. 

• Να διευκολύνουν τον εργοδότη, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ότι το 

περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς 

κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου 

δραστηριότητάς τους. (1,12) 

4.  Δικαιώματα Εργαζομένων 

ΤΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ  Ο  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Η  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  οι  παροχές  του  εργαζόμενου  σε 

περίπτωση ατυχήματος διαφέρουν ανάλογα με το εάν είναι ασφαλισμένος στο 

ΙΚΑ  ή  όχι.  Έτσι  ο  εργαζόμενος  δικαιούται: 

Ιατροφαρμακευτική  και  Νοσοκομειακή  περίθαλψη. 

Εάν  ο  εργαζόμενος  δεν  είναι  ασφαλισμένος  στο  ΙΚΑ,  τα  έξοδα 

ιατροφαρμακευτικής  και  νοσοκομειακής  περίθαλψης  υποχρεώνεται  να  τα 

πληρώσει  ο  εργοδότης.  Εάν  ο  εργαζόμενος  είναι  ασφαλισμένος  στο  ΙΚΑ,  ο 

εργοδότης απαλλάσσεται  από  τα  έξοδα αυτά  και  ο  εργαζόμενος  καλύπτεται 

από  το  ΙΚΑ  για  τις  παροχές  αυτές. 

Εφάπαξ  αποζημίωση  όταν  δεν  είναι  ασφαλισμένος  στο  ΙΚΑ. 

Οι  μη ασφαλισμένοι  στο  ΙΚΑ δικαιούνται  εφάπαξ αποζημίωση από  τον 

εργοδότη,  η  οποία  κυμαίνεται,  ανάλογα  με  τον  βαθμό  ανικανότητας  για 

εργασία  (πλήρης  διαρκής  ανικανότητα,  μερική  διαρκής,  πλήρης  πρόσκαιρη, 

μερική  πρόσκαιρη,  θάνατος).  Σήμερα  πλέον  περισσότερο  εφαρμόζονται  οι 

διατάξεις  για  αποζημίωση  λόγω  ηθικής  βλάβης  ή  ψυχικής  οδύνης.  Οι
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παραπάνω  αξιώσεις  παραγράφονται  μετά  από  παρέλευση  3  ετών  από  το 

ατύχημα. 

I.  Αποζημίωση  για  ηθική  βλάβη  ή  ψυχική  οδύνη 

Όλοι  οι  εργαζόμενοι  ανεξάρτητα αν  είναι  ασφαλισμένοι  ή  όχι στο 

ΙΚΑ,  εφόσον  υποστούν  εργατικό  ατύχημα  που  οφείλεται  σε  δόλο  ή 

αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων του ή αν υπάρχει παράβαση 

των  διατάξεων  για  τους  όρους  υγιεινής  και  ασφάλειας,  δικαιούνται 

χρηματική  αποζημίωση  για  ηθική  βλάβη.  Σε  περίπτωση  θανάτου  η 

αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της οικογένειας (ψυχική οδύνη). Το 

ποσό  της  αποζημίωσης  εξαρτάται  από  το  βαθμό  της  βλάβης  και 

ρυθμίζεται  από  το  δικαστήριο. 

Οι  αξιώσεις  αυτές  παραγράφονται  5  χρόνια  μετά  το  ατύχημα. 

Ο εργοδότης επίσης υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καταβάλει 

στο ΙΚΑ κάθε δαπάνη από τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών στον 

παθόντα ασφαλισμένο. 

II.  Αποδοχές    Επίδομα  ασθενείας 

Ο  εργαζόμενος  δικαιούται  επίσης  κατά  το  διάστημα  της 

ανικανότητας  επίδομα  ασθενείας  από  το  ΙΚΑ  και  το  υπόλοιπο  του 

μισθού  του  από  τον  εργοδότη  για  διάστημα  15  ημερών,  εάν  έχει 

υπηρεσία  μικρότερη  του  έτους  ή  1  μηνός  για  υπηρεσία  πάνω  από 

έτος. (1,12)
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Οι  οικονομικές  συνέπειες  των  εργατικών  ατυχημάτων  είναι  άμεσες  και 

έμμεσες. 

1.  ΑΜΕΣΕΣ 

• Δαπάνες περίθαλψης 

• Επιδόματα ασθένειας 

• Αποζημιώσεις 

• Πρόωρες συντάξεις 

• Συντάξεις αναπηρίας 

2.  ΕΜΜΕΣΕΣ 

• Χαμένες ώρες εργασίας 

• Ζημιές στον εξοπλισμό 

• Διοικητικές δαπάνες 

• Μείωση παραγωγικότητας 

Το  άμεσο  κόστος  των  εργατικών  ατυχημάτων  στις  χώρες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 30 δισ. δολάρια το χρόνο. 

Β.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

• Θάνατος 

• Προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία 

• Ψυχολογικά  προβλήματα  του  θύματος  και  της  οικογένειάς  του,  π.χ. 

κατάθλιψη, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 

• Οικονομική δυσπραγία 

• Προβλήματα επανένταξης (10)
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι  τεράστιες  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνέπειες  των  εργατικών 

ατυχημάτων,  καθιστούν  αναγκαία  μια  καλά  οργανωμένη  και  συστηματική 

πολιτική πρόληψης αυτών. 

Η  ενημέρωση  και  η  εκπαίδευση  των  εργαζομένων,  είναι  το 

σημαντικότερο  μέσο  πρόληψης  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  στο  χώρο 

εργασίας αλλά και ευρύτερα. 

Το καθήκον της εκπαίδευσης των εργαζομένων, με σκοπό την πρόληψη 

των  εργατικών  ατυχημάτων  είναι  υποχρεωτικό  και  έχει  ανατεθεί  στον 

εργοδότη  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  (Π.Δ.  16/96).  Μέσω  δε  του  εργοδότη 

στον  τεχνικό  ασφάλειας,    στον  ιατρό  και  στο  νοσηλευτή  εργασίας  της 

επιχείρησης. (7) 

Στα  πλαίσια  της  πρόληψης  επίσης,  πρέπει  να  υποκινείται  και  το 

ενδιαφέρον  των  εργαζομένων  για  την  ασφάλεια  της  εργασίας  ώστε  να 

συμμετάσχουν στην προσπάθεια της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων. 

Ενδεικτικά, μπορούν να γίνουν τα εξής: 

v  Τοιχοκόλληση αφισών με θέματα ασφαλείας 

v  Διανομή φυλλαδίων με οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων 

v  Διανομή  δώρων  σε  όλους  τους  εργαζόμενους,  όταν  η  επιχείρηση 

συμπληρώσει  ορισμένες  ανθρωποώρες  ή  ημέρες  εργασίας  χωρίς 

ατύχημα. (1) 

Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να υπάρξει κατά προτεραιότητα 

μια  ολοκληρωμένη  πολιτική  στον  τομέα  της πρόληψης  των  ατυχημάτων  και 

γενικότερα στο θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους και 

τα  είδη  εργασίας,  από  το  γιαπί  και  την  υπαίθρια  απασχόληση  του  αγρότη 

μέχρι το κλιματιζόμενο γραφείο ενός στελέχους μιας εταιρείας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Φτάνοντας  στο  τέλος  της  προσέγγισης  του  μέγιστου  θέματος  που 

ανακύπτει  από  τον  αριθμό  των  εργατικών  ατυχημάτων  στη  χώρα  μας  και 

ιδιαίτερα από  τον αριθμό  των  εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν στην 

Αττική,  όπου  συγκεντρώνει  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό,  κατανοούμε  πως 

μπορεί  να  υπάρχει  μια  πτωτική  τάση  χρόνο  με  χρόνο,  που  όμως  δεν  είναι 

ικανή να μειώσει το πρόβλημα. 

Ακόμη  και  η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  και  νέων  μορφών  εργασίας 

συνιστά την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Όμως, τα περισσότερα από 

τα εργατικά ατυχήματα, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αν όλοι τελικά 

αντιληφθούμε  την  ιδιαίτερη  σημασία  της  πρόληψης  και  της  προαγωγής  της 

εργασιακής υγείας και ασφάλειας. (1,9) 

Επιπλέον, τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας δεν τυγχάνουν σωστής 

καταγραφής,  σε  αντίθεση  με  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες,  και  χωρίς  σωστή 

καταγραφή δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη. (8,9) 

Η  νομοθεσία  από  μόνη  της  δεν  δύναται  να  λύσει  τα  προβλήματα  που 

προκύπτουν,  τουλάχιστον  όμως μπορεί  να  παρέχει  γνώση  και  να  επιβάλλει 

κατά κάποιο τρόπο τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, αν και  τελικά 

υπάρχει  διάσταση  μεταξύ  νομοθεσίας  και  εφαρμογής  στην  πράξη.  Οι 

κυρώσεις  και  οι  ποινές  λίγο  αποδίδουν.  Όλη  η  προσπάθεια  πρέπει  να 

επικεντρωθεί στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και των συνθηκών 

που  μπορεί  να  προκαλέσουν  το  εργατικό  ατύχημα.(8) 

Στη  χώρα  του  Ιπποκράτη  ας  εφαρμόσουμε  πιστά  το  ''Κάλλιον  το 

προλαμβάνειν  ή  το  θεραπεύειν''.  Καλύτερα  να  προλαβαίνουμε  παρά  να 

θεραπεύουμε. Άλλωστε είναι ευκολότερο και οικονομικότερο.
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