
    

     

«Αναγγελία Εργατικών Ατυχημάτων – Εφαρμογή του Ν.3850/2010» 
 
Η αναγγελία εργατικών ατυχημάτων αποτελεί υποχρέωση όλων και η παράβαση αυτού  

προβλέπει  διοικητικές  και  ποινικές  κυρώσεις  για  τους  εργοδότες.  

 
 Σας παραθέτω αρχικά το απόσπασμα του νόμου: 

Απόσπασμα του νόμου: άρθρο 43 παρ. 2 του Ν.3850/2010 

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει: 

α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον 

οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον 

πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία 

που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. 

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η 

περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται 

στο ειδικό βιβλίο των άρθρων 14 και 17. 

γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1γ του ίδιου νόμου, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει 

υποχρέωση να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων αφορά ΜΟΝΟ το προσωπικό που 

εργάζεται στο Πολυτεχνείο (μόνιμο ή και με σύμβαση) και όχι τους φοιτητές 

(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) εκτός και αν έχουν με το Πολυτεχνείο 

σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

(Όμως, είναι πολύ χρήσιμο να αναφέρονται και τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους 

φοιτητές, ώστε να καθιερωθούν διαδικασίες πρόληψης και αποφυγής ενδεχόμενου 

σοβαρότερου ατυχήματος. ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 

«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 

3 ημέρες ή και απώλεια ζωής ακόμα.» 

 

Γενικά ένα ατύχημα θεωρείται εργατικό όταν : 

• Είναι βίαιο γεγονός 

• Συνέβη κατά την εκτέλεση της εργασίας και είναι άμεση συνέπειά της (π.χ. 

τραυματισμός από εργαλείο ή μηχάνημα, κατάρρευση εγκαταστάσεων, κλπ) 

• Συνέβη με αφορμή την εργασία (π.χ. κατά τη μεταφορά εργατών στον τόπο της 

εργασίας τους). 

• Δεν οφείλεται σε πρόθεση του εργαζόμενου 

• Προκάλεσε την αδυναμία του προς εργασία για χρόνο μεγαλύτερο των τριών 

ημερών. 

• Δεν οφείλεται σε πρόθεση του εργαζόμενου 

• Προκάλεσε την αδυναμία του προς εργασία για χρόνο μεγαλύτερο των τριών 

ημερών. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις ατυχημάτων που χαρακτηρίζονται εργατικά: 

• Κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας ή κατά την επιστροφή στο 

σπίτι του. Δεν έχει σημασία αν η μετακίνησή του έγινε με μεταφορικό μέσο του 

εργοδότη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

• Κατά το χρόνο επιστροφής του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας, μετά από 

εκτέλεση υπηρεσίας για τον εργοδότη μέσα στο χώρο της εργασίας, κατά τη 

διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής. 

• Σε οδηγό αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια συμπλοκής με άλλο οδηγό την ώρα της 

εκτέλεσης εργασίας. 

Επίσης, εργατικό ατύχημα υπάρχει όταν η υπέρμετρη προσπάθεια την οποία 

κατέβαλε ο εργαζόμενος για να ανταποκριθεί σε ασυνήθεις όρους εργασίας: 

• Προκάλεσε το θάνατο ή την ανικανότητά του για εργασία (π.χ. οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου που προκλήθηκε από ασυνήθεις όρους εργασίας και δυσμενείς 

συνθήκες) 

• Οδήγησε σε επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας –που δεν τον εμπόδιζε στην 

εργασία του μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος – με αποτέλεσμα το θάνατο ή την 

ανικανότητά του για εργασία. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:    

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egg.%20ika%2045.1289396940437.pdf 

 


