Εργατικά ατυχήματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον κόμβο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε έχει πραγματοποιηθεί εξαιρετική δουλειά
συλλογής και παρουσίασης πλήθους θεμάτων νομοθεσίας και νομολογίας, σχετικών με
τα εργατικά ατυχήματα και τους κανόνες Υ&Α εργασίας. Εκεί ο αναγνώστης μπορεί να
αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία και να ανατρέξει
σε υποθέσεις που απασχόλησαν τα Δικαστήρια.
•
•

Ορισμός εργατικού ατυχήματος
Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ατυχήματος σαν εργατικού

•
•

Υποχρέωση αναγγελίας του ατυχήματος
Δικαιώματα εργαζόμενου
 Περίθαλψη
 Εφάπαξ αποζημίωση μη ασφαλισμένων ΙΚΑ
 Αποζημίωση για ηθική βλάβη
 Αποδοχές - Επίδομα ασθενείας

10.1 Ορισμός εργατικού ατυχήματος
Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή με αφορμή την εργασία και οφείλεται σε απότομο βίαιο εξωτερικό γεγονός
(συμβάν) που προκαλεί προσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας. Για το χαρακτηρισμό
του ατυχήματος σαν εργατικού είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών
συνεπειών στην υγεία του εργαζόμενου, το αν εκδηλώνονται αμέσως, αργότερα ή
σταδιακά, όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του εργαζόμενου. (Φυσικά
το ατύχημα που προκλήθηκε από πρόθεση του εργαζόμενου δεν χαρακτηρίζεται
εργατικό).

10.2 Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ατυχήματος
σαν εργατικού
Για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός σαν εργατικό ατύχημα πρέπει να υπάρχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
•

Να πρόκειται για βίαιο γεγονός: Να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια
επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική
κατάσταση του εργαζόμενου. Η επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν αιτία την
επιβάρυνση των όρων εργασίας κάτω από απρόβλεπτες και έκτακτες συνθήκες.
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, τότε χαρακτηρίζεται ως
εργατικό ατύχημα. Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι υπέρμετρη προσπάθεια
του εργαζόμενου που προκάλεσε θάνατο ή ανικανότητα για εργασία είναι

εργατικό ατύχημα.
Έτσι οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που προκλήθηκε από ασυνήθιστους όρους
εργασίας και δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί
εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα έχει επίσης χαρακτηριστεί εκείνο που
συνέβη εξαιτίας ανάθεσης βαρειάς εργασίας σε μη αποθεραπευθέντα
εργαζόμενο.
•

Να πρόκειται για γεγονός που συνέβη κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την
εργασία:
Τρεις περιπτώσεις ατυχημάτων καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις:
1. Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση
συνέπεια αυτής: τραυματισμός από μηχάνημα, πτώση κλπ.
2. 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 εκείνα που συμβαίνουν κατά την
ενέργεια μια πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς
την εντολή του. Έχει κριθεί επίσης ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα
(κάτω από προϋποθέσεις) και εκείνα που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση
του εργαζόμενου από την κατοικία του στην εργασία και αντιστρόφως.
3. 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, κάθε επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας που
συνέβη λόγω εξακολούθησης της αυτής εργασίας αποτελεί επίσης
εργατικό ατύχημα.

10.3 Υποχρεώσεις του εργοδότη
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα στις αρμόδιες αρχές και
συγκεκριμένα:
•
•
•

Στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή αμέσως
Στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 48 ώρες
Στο ΙΚΑ μέσα σε 5 ημέρες

Εφόσον ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξαιτίας του ατυχήματος, έξοδα νοσηλείας ή
κηδείας. Η απαλλαγή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση αμέλειας του εργοδότη ή μη
τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση μόνο στην
καταβολή του μισθού όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.
Εάν όμως με δικαστική απόφαση εξάγεται ότι το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του
εργοδότη, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στον παθόντα (ή στην οικογένειά του)
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης που οφείλει βάσει
των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ποσού των ασφαλιστικών παροχών που ο
παθών εισέπραξε.

10.4 Δικαιώματα εργαζόμενου
10.4.1 Περίθαλψη
Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης υποχρεώνεται να τα πληρώσει ο εργοδότης. Διαφορετικά ο

εργοδότης απαλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ.

10.4.2 Αποδοχές - Επίδομα ασθενείας
Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά το διάστημα της ανικανότητας προς εργασία 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. Η επιδότηση του ΙΚΑ αρχίζει από την πρώτη μέρα αναγγελίας του ατυχήματος.

10.4.3 Εφάπαξ αποζημίωση μη ασφαλισμένων ΙΚΑ
Αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο εκτός του ΙΚΑ ισχύει ο νόμος
551/1915 που προβλέπει ότι ο εργοδότης ευθύνεται αντικειμενικά για το εργατικό
ατύχημα, ανεξάρτητα αν επέδειξε αμέλεια ή όχι. Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλει
καθορίζεται σα συνάρτηση της έκτασης και της διάρκειας της ανικανότητας για εργασία
που προκλήθηκε.
•
•
•
•
•

Αν προκλήθηκε πλήρης/διαρκής (δηλ πάνω από 2 έτη) ανικανότητα οφείλει
αποζημίωση ίση με μισθούς έξι (6) ετών
Αν προκλήθηκε μερική/διαρκής ανικανότητα για εργασία οφείλει σαν
αποζημίωση το εξαπλάσιο του ποσού κατά το οποίο ελαττώθηκε το ετήσιο
εισόδημα (από μισθό) του παθόντος
Αν προκλήθηκε πλήρης/πρόσκαιρη (δηλ μέχρι 2 έτη) ανικανότητα οφείλει
ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/2 του μισθού που ελάμβανε ο εργαζόμενος
την ημέρα του ατυχήματος.
Αν προκλήθηκε μερική/πρόσκαιρη ανικανότητα οφείλει ημερήσια αποζημίωση
ίση με το 1/2 της ελαττώσεως που υφίσταται ο μισθός του εργαζόμενου εξαιτίας
της ανικανότητας αυτής
Σε περίπτωση θανάτου η αποζημίωση ισούται με τους μισθούς πέντε (5) ετών.

Αν ο εργοδότης τηρούσε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και
αποδειχθεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε αποκλειστικά από αμέλεια του εργαζόμενου, το
δικαστήριο μπορεί να κρίνει και να μειώσει το ύψος της αποζημίωσης στο μισό.

10.4.4 Αποζημίωση για ηθική βλάβη
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 βάσει του άρθρου 932 ΑΚ. Σε
περίπτωση θανάτου η αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της οικεγένειας (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.

