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Μαξνύζη, 06-06-2005
Αξηζκ. : 457/9

ΒΑΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :
Κχξ. Μαπξνκκάηεο
Σειέθ. : 210/611 5816
Διεπζ. Λελέηε
Σειέθ. : 210/611 7895

ΠΡΟ : Απνδέθηεο ηειώλ
Α, Β, 5,6,7,10,11,12,13,15,17,18

ΘΔΜΑ : Αηπρήκαηα Πξνζσπηθνχ
ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1568/85, γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ
θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα Δξγαηηθά Αηπρήκαηα, γηα ην κφληκν,
δφθηκν θαη έθηαθην πξνζσπηθφ, κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή
ανξίζηνπ ρξφλνπ, παξαζέηνπκε θσδηθνπνηεκέλεο ηηο παξαθάησ νδεγίεο :
Α.

ΓΔΝΗΚΑ
1. Οξηζκφο : Δξγαηηθό Αηύρεκα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, λνείηαη
ην ΄΄βίαην ζπκβάλ΄΄ πνπ επέξρεηαη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ ή κε αθνξκή απηήο θαη ην νπνίν επέθεξε ην ζάλαηφ ηνπ ή ηνπ
πξνθάιεζε αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία, δηάξθεηαο πεξηζζφηεξεο ησλ
ηεζζάξωλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
Σν βίαην απηφ ζπκβάλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία ηνπ ζχκαηνο, είηε
ακέζσο είηε εκκέζσο ζε ζρέζε αηηίνπ πξνο απνηέιεζκα. Σν αηχρεκα δελ
πξέπεη λα νθείιεηαη ζε πξφζεζε ηνπ παζφληνο.
Δίλαη δπλαηφλ ζηελ έλλνηα απηή λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πεξηπηψζεηο
αηθλίδησλ παζνινγηθψλ γεγνλφησλ παζφλησλ ελ ππεξεζία (θαξδηνπάζεηεο,
εγθεθαιηθά επεηζφδηα θ.ι.π.), εάλ νθείινληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
ππφ ζπλζήθεο φισο εμαηξεηηθψο αζπλήζεηο θαη αλψκαιεο ή αλ ζπλδένληαη κε
ππέξκεηξεο πξνζπάζεηεο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο.
2. Αηχρεκα πνπ δελ ηειεί ζε ζπλάθεηα σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπ παζφληνο θαη σο
πξνο ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ, ζεσξείηαη ΄΄Αηύρεκα εθηόο Τπεξεζίαο΄΄, ελψ ε
δηαθνπή ηεο εξγαζίαο εμ αηηίαο αηπρήκαηνο κέρξη θαη ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, ζεσξείηαη σο ΄΄Άδεηα αζζέλεηαο΄΄.
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο αηπρήκαηνο σο Δξγαηηθνχ, είλαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ έιαβε ρψξα ην ζπκβάλ :
1. Σόπνο εξγαζίαο, λνείηαη θάζε ρψξνο πνπ βξίζθνληαη ή κεηαβαίλνπλ νη
εξγαδφκελνη εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. αίζνπζα εγθαηαζηάζεσλ θαη
κεραλεκάησλ, ηειεπ. εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία, απνζήθεο, ππαίζξηνη
ρψξνη θ.ι.π.).
2. Υξόλνο εξγαζίαο, λνείηαη ν ρξφλνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν εκεξήζην σξάξην.
Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ, πξνυπνζέηεη
εληνιή πξντζηακέλνπ ή θαηφπηλ δηθήο ηνπ πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (π.ρ. ππξθαγηά, ζεηζκφο, πιεκκχξα).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην αηύρεκα πξνζωπηθνύ πνπ ηειεί ζε άδεηα εμόδνπ, γηα
ηδηωηηθνύο ιόγνπο, ραξαθηεξίδεηαη ωο ΄΄εθηόο Τπεξεζίαο ΄΄.
3. Η δηαδξνκή ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε κεηάβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
απφ ηελ θαηνηθία ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη αληηζηξφθσο, ζεσξείηαη ηφζν απφ ηε
Ννκνινγία Γηθαζηεξίσλ φζν θαη ηελ αζθαιηζηηθή πξαθηηθή, φηη ηειεί ζε
ζπλάθεηα κε ηελ εξγαζία ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, ην αηχρεκα ηνχην κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί σο ΄΄Δξγαηηθφ΄΄, εθ φζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο.
εκεηψλεηαη φηη, ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ζπλεζηζκέλε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν παζψλ γηα λα κεηαβεί απφ ηελ θαηνηθία
ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη αληηζηξφθσο, αλεμάξηεηα απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ
ρξεζηκνπνίεζε θαη λα απνδεηθλχεηαη απηφ κε ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα (βεβαίσζε ηξνραίαο ή Σ.Ο.Σ.Α. ή Δ.Κ.Α.Β. ή έλνξθε βεβαίσζε
καξηχξσλ ζε Δηξελνδίθε ή πκβνιαηνγξάθν). Ο ρξφλνο δε ηνπ αηπρήκαηνο λα
είλαη εχινγνο σο πξνο ην θαζνξηζκέλν σξάξην πξνζέιεπζεο - απνρψξεζεο ηνπ
παζφληνο.
Γ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ
Σν πξνζσπηθφ, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαηνηθία ηνπ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ή
αληηζηξφθσο, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ γηα εθηέιεζε εξγαζίαο
εθηφο έδξαο ή γηα ηε κεηάβαζή ηνπ ζηνλ ηφπν φπνπ κεηαηίζεηαη ή απνζπάηαη ή γηα
ηελ εθηέιεζε ππεξεζηαθήο εληνιήο κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ κεηαθνξηθά κέζα :
1. Σα κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία.
2. Σα ζπλήζε κεηαθνξηθά κέζα θνηλήο ρξήζεσο (ιεσθνξείν, ηξφιετ, ζηδεξφδξνκν,
ηαμί, αεξνπιάλν, πινίν θ.ι.π.).
3. Σα κεηαθνξηθά κέζα ηδησηηθήο ρξήζεσο (απηνθίλεην, κνηνζηθιέηα, κφην06-06-2005
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πνδήιαην, πνδήιαην θ.ι.π.), αλεμάξηεηα αλ είλαη ηδηνθηήηεο ή ζπλεπηβάηεο.
ε πεξίπησζε δε αηπρήκαηνο, θαηά ηε ρξήζε ηνπο, ηνχην κπνξεί λα
ραξαθηεξίδεηαη σο ΄΄ Δξγαηηθφ ΄΄, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο.
Γ.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ - ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
1. Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ
άιισλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ
Οξγαληζκνχ.
2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη εξγαδφκελνη νθείινπλ
εηδηθφηεξα :
α. Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο
επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα.
β. Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ
ηίζεηαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαη κεηά ηε ρξήζε λα ηνλ ηαθηνπνηνχλ ζηε ζέζε
ηνπ.
γ. Να κε ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, αιιάδνπλ ή κεηαηνπίδνπλ απζαίξεηα ηνπο
κεραληζκνχο αζθάιεηαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά απηνχο ηνπο
κεραληζκνχο αζθαιείαο.
δ. Να αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ή θαη ζε φζνπο αζθνχλ
αξκνδηφηεηεο Σερληθνχ Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, φιεο ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα φηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη
ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζψο θαη θάζε έιιεηςε
πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.
ε. Να ζπλδξάκνπλ ηελ ππεξεζία θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο Σερληθνχ
Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, φζν θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή ε εθπιήξσζε φισλ ησλ θαζεθφλησλ ή απαηηήζεσλ, πνπ
επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία.
ζη. Να ζπλδξάκνπλ ηελ ππεξεζία θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο Σερληθνχ
Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε ν
Οξγαληζκφο λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία εληφο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
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3. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή
άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
Δ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
1. Αηχρεκα πξνζσπηθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο.
2. Αηχρεκα πξνζσπηθνχ θαηά ηε κεηάβαζε ή απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία.
3. Αηχρεκα πξνζσπηθνχ εθηφο ππεξεζίαο.
4. Αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ηξίηνπο.
Σ.

ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ

ΠΟΤ

ΔΠΗΒΑΛΛΟΝΣΑΗ

ΚΑΣΑ

1. ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ
Γηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο, ζε ψξα εξγαζίαο θαη
θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο, ππνρξενχληαη νη θαησηέξσ εκπιεθφκελνη λα
ελεξγνχλ σο εμήο:
α. Ο παζψλ
(1) Πξνβαίλεη ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ γηα ην αηχρεκα
πνπ ηνπ ζπλέβε.
(2) Μεξηκλά γηα ηε ιήςε ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο απφ ζεξάπνληα ηαηξφ ή
λνζνθνκείν, ηελ νπνία ππνβάιιεη ακέζσο ζηε Γξακκαηεία ηεο
ππεξεζίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί ην αηχρεκά ηνπ θαη λα
αληηκεησπηζηεί έγθαηξα ην ελδερφκελν παξαπνκπήο ηνπ ζηελ
Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ( ΚΤΔ ) ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ.
(3) Τπνβάιιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ηεο πγείαο
ηνπ ην επηηξέπνπλ έγγξαθε αλαθνξά ζηελ Τπεξεζία ηνπ, ζχκθσλα κε
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ΄΄4΄΄, κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν
ηνπ αηπρήκαηνο, ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ θαη ηα πηζαλά αίηηα ηνπ
αηπρήκαηφο ηνπ.
β. Ο ΄΄εξγνδφηεο΄΄ θαη ε Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(1) ΄΄Δξγνδφηεο΄΄, θαηά ην Νφκν 1568/85, γηα ηνλ Οξγαληζκφ, ζεσξείηαη,
ν θαηά ηφπν Πξντζηάκελνο Σειεπ. Γηακεξίζκαηνο, πγθξνηήκαηνο, ή
αλεμάξηεηεο Τπνδ/λζεο θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ν Πξντζηάκελνο θάζε
Γηεχζπλζεο θαη Σειεπ. Πεξηθέξεηαο.
Ο ΄΄Δξγνδφηεο΄΄ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε
θπξψζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν, θαη ζε επζχλεο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΚΠ-ΟΣΔ, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή ακέιεηαο,
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επηιακβάλεηαη ηνπ γεγνλφηνο θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
(i) Δλεκεξψλεη απζεκεξφλ ηειεθσληθά:
Σελ θαηά ηφπν Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
Tελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή.
(ii) Απνζηέιιεη ηελ ΄΄ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ΄΄, ππφδεηγκα
΄΄1΄΄, ζηηο παξαπάλσ δεκφζηεο ππεξεζίεο εληφο 24 σξψλ απφ ηεο
ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο, ηελ νπνία θαη αλαθνηλψλεη ζηνπο θάησζη :
ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ παζφληνο (ΣΑΠ-ΟΣΔ, ΙΚΑ
θ.ι.π.).
ηελ πξντζηακέλε Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία.
ηελ Τπνδ/λζε Τγεηνλ/θήο Μέξηκλαο - Δ.Τ.Π.Π.
ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο θαη ην Γηαηξφ Δξγαζίαο ηεο πεξηνρήο,
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.1568/85, γηα ηελ ΄΄Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
Δξγαδνκέλσλ΄΄.
ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ
(Δ.Τ.Α.Δ), εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα, δηαθνξεηηθά
ζηελ Κεληξηθή Δ.Τ.Α.Δ., Γηνηθ/θφ Μέγαξν, Κεθηζίαο 99
Μαξνχζη ( φξνθ. 8νο, πηέξ. Γ, γξαθ. 10).
(iii)

Μεξηκλά γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν αηχρεκα θαη
ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο, ν νπνίνο
δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο.

(iv)

Παξαπέκπεη ηνλ παζφληα ζηελ Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή
(ΚΤΔ) ηνπ ΣΑΠ–ΟΣΔ, εθφζνλ ε άδεηα αζζέλεηαο πνπ έιαβε
ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο, ελψ απνζηέιιεη ζηνλ Αξρίαηξν πξνο
έγθξηζε ηελ άδεηα απφ 9 έσο θαη 30 εκεξψλ.

(v)

Βεβαηψλεη εγγξάθσο θαη ελφξθσο ζηνλ Δηξελνδίθε ηεο πεξηνρήο
πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
ηνπ ζπκβάληνο θαη εθφζνλ έρεη πξνθιεζεί αληθαλφηεηα ηνπ
παζφληνο γηα πεξηζζφηεξν απφ επηά εξγάζηκεο εκέξεο, γηα ηηο
ζπλζήθεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
παζφληνο. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε κεηάβαζε ή
απνρψξεζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία, ν ΄΄εξγνδφηεο΄΄
θαηαζέηεη ελφξθσο, φηαλ δηαπηζηψζεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην.

(vi)

Τπνβάιιεη ζηελ ίδηα πξνζεζκία Αίηεζε πξνο ην Δηξελνδηθείν,
ππφδεηγκα ΄΄3΄΄, φπνπ θαιεί ηνπο απηφπηεο κάξηπξεο, εάλ θπζηθά
ππάξρνπλ, λα βεβαηψζνπλ ελφξθσο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο

06-06-2005

5.0/22

42000

457/9/06-06-2005
ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο.
(vii) Τπνγξάθεη ηελ ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄, ππφδεηγκα ΄΄1΄΄,
θαζψο θαη ηελ ΄΄ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄ ηνπ παζφληνο,
ππφδεηγκα ΄΄2΄΄. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο εξγαδνκέλνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε απφζπαζε, ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ππνγξάθεη ν
΄΄εξγνδφηεο΄΄ ηεο ππεξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ν παζψλ είλαη
απνζπαζκέλνο.
(viii) Υνξεγεί άδεηα κε απνδνρέο ζηνλ παζφληα ηφζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
φζεο αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, εθφζνλ ην ζπκβάλ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο
΄ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ΄΄, ε νπνία δελ ινγίδεηαη ζαλ άδεηα
αζζέλεηαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ θαη αλαθέξνληαη ζε Βαζηθή
Δγθχθιην ηεο Τπνδ. Δξγαηηθψλ Θεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ηα
ζέκαηα φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
(ix)

Παξέρεη θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζηνλ αλάινγν αζθαιηζηηθφ
θνξέα, γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ ή απηφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζε
άιιν θνξέα (ΙΚΑ, ΚΤΣ, θ.ι.π.).

(x)

Παξαπέκπεη, εθφζνλ ν παζψλ απέρεη απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπ
θαζήθνληα, ζπλεπεία ηνπ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, ζηελ Κεληξηθή
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ΚΤΔ) ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ (αλεμαξηήηωο ηωλ
εκεξώλ άδεηαο αζζέλεηαο), κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο
Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, ππφδεηγκα ΄΄6΄΄, πξνθεηκέλνπ λα
εγθξηζεί θαη λα ραξαθηεξηζζεί ε λέα άδεηα αζζέλεηαο σο απόηνθνο
ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο.

(xi) Παξαπέκπεη πεξαηηέξσ ηνλ παζφληα ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή
Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 17 παξαγ. 1β ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ,
φηαλ δηαπηζηψζεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην.
(2) Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(i) πγθεληξψλεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα :
Αληίγξαθα ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ απφ ηελ εκέξα ηνπ
αηπρήκαηνο.
Έγγξαθε αλαθνξά ηνπ παζφληνο.
Έλνξθεο βεβαηψζεηο καξηχξσλ θαη ηνπ ΄΄Δξγνδφηε΄΄.
ε πεξίπησζε ηξνραίνπ, βεβαίσζε ΔΚΑΒ ή ΣΟΣΑ ή Σξνραίαο
θ.ι.π.
΄΄ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ ΄΄,
ηα νπνία δηαβηβάδεη, ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζπκβάληνο.
(ii) Δλεκεξψλεη, αθφηνπ ν παζψλ επηζηξέςεη ζηα ππεξεζηαθά ηνπ
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θαζήθνληα :
Σε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, κε ηελ απνζηνιή
ηνπ
΄΄ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄, ππφδεηγκα ΄΄5΄΄,
φπνπ αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απνρήο ηνπ παζφληνο
απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, ιφγσ ηνπ Δξγαηηθνχ Αηπρήκαηνο.
Σν Αηνκηθφ Γειηίν (ΚΑΡΣΔΛΑ) ηνπ παζφληνο, θαηαρσξψληαο ζηε
ζέζε ησλ ΄΄Δηδηθψλ Αδεηψλ ΄΄ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηνλ
αξηζκφ εκεξψλ ηεο απνπζίαο ηνπ θαη θαηαρσξεί ην αηχρεκα ζην
Πξφγξακκα ΄΄ΑΘΗΝΑ΄,΄ ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ ΄΄1202.΄΄
Σνλ ίδην ηνλ παζφληα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αηπρήκαηφο ηνπ,
επηδίδνληαο ζ΄ απηφλ αληίγξαθν ηεο νηθείαο Απφθαζεο.
γ. H Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
(1) Πξνβαίλεη, έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ,
ζηελ έθδνζε Απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ αηπρήκαηνο σο
΄΄ΔΡΓΑΣΗΚΟ΄΄, ηελ νπνία θαη αλαθνηλψλεη :
(i) ηελ Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(ii) ηελ Πξντζηάκελε Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία
(iii) ηελ Τπνδ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (κε ηε ζρεηηθή
αιιεινγξαθία).
(iv) ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ (Δ.Τ.Α.Δ.)
(2) Δλεκεξψλεη ην ηεξνχκελν ΄΄ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ ΄΄, ζην νπνίν
θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αηπρήκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα
δφθηκν ή κφληκν είηε γηα έθηαθην πξνζσπηθφ θαη θαηαγξάθεη γηα
ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απνρήο ηνπ παζφληνο απφ
ηα θαζήθνληά ηνπ.
(3) Αξρεηνζεηεί αληίγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο ζην θάθειν Δξγαηηθψλ
Αηπρεκάησλ, γηα ην αληίζηνηρν έηνο, ρσξίο δηάθξηζε αλάκεζα ζην
δφθηκν, κφληκν θαη έθηαθην πξνζσπηθφ.
(4) Γηαηεξεί ηελ αιιεινγξαθία ζην Αξρείν, ζε πεξίπησζε πνπ ν παζψλ
ζηεξείηαη Κσδηθνχ Αξηζκνχ Μεηξψνπ (ΚΑΜ).
δ. Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Κ.Τ.Δ.) ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ
Η Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηελ
παξαπέξα άδεηα αζζέλεηαο ηνπ παζφληνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Δξγαηηθφ
Αηχρεκα, ειέγρεη θαη γλσκνδνηεί εάλ ε αζζέλεηα είλαη απφηνθνο ηνπ
Δξγαηηθνχ Αηπρήκαηνο. Οη εκέξεο απηέο δελ πξνζκεηξνχληαη ζην ζχλνιν
ησλ εκεξψλ άδεηαο αζζέλεηαο κεη’ απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΚΠ άξζξν
13 παξαγ. Γ εδάθ. 1.
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2. ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Ή ΑΠΟΥΧΡΖΖ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
Σν αηχρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζηε δηαδξνκή κεηάβαζεο ηνπ παζφληνο απφ ηελ
θαηνηθία ηνπ ζηελ Τπεξεζία θαη αληηζηξφθσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο
΄΄Δξγαηηθό Αηύρεκα΄΄, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Κεθ. Β,
παξάγξ. 3. ηελ πεξίπησζε απηή νη θαησηέξσ εκπιεθφκελνη ελεξγνχλ σο εμήο:
α. Ο παζψλ
(1) Δλεξγεί ζχκθσλα κε ην Κεθ. Σ.1, παξάγξ. α.
(2) Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ηνπ βεβαίσζεο
απφ Αζηπλνκηθή Αξρή ή Σξνραία ή Δ.Κ.Α.Β. ή Σ.Ο.Σ.Α. ή έλνξθεο
βεβαίσζεο απηνπηψλ καξηχξσλ ζε Δηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθν, φπνπ
ζα θαίλεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζπλήζε δηαδξνκή ηνπ παζφληνο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ
ζηελ Τπεξεζία θαη αληηζηξφθσο θαη φηη ν ρξφλνο ηνπ αηπρήκαηνο είλαη
εχινγνο σο πξνο ην θαζνξηζκέλν σξάξην πξνζέιεπζεο ή απνρψξεζήο
ηνπ.
β. Ο ΄΄εξγνδφηεο΄΄ θαη ε Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(1) Ο ΄΄εξγνδφηεο΄΄
Δλεξγεί ζχκθσλα κε ην Κεθ. Σ.1, παξάγξ. β, εδάθ. (1).
(2) Η ππεξεζία ηνπ παζφληνο
Δλεξγεί ζχκθσλα κε ην Κεθ. Σ.1, παξάγξ. β, εδάθ. (2).
γ. Η Γηεχζπλζε Γηνηθ/θήο Τπνζηήξημεο
Δλεξγεί ζχκθσλα κε ην Κεθ. Σ.1, παξάγξ. γ.
3. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΚΣΟ ΤΠΖΡΔΗΑ
ε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκβαίλνπλ εθηφο ηφπνπ θαη
ρξφλνπ εξγαζίαο θαη έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνρή ηνπ παζφληνο απφ ηα
ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα, νη παξαθάησ εκπιεθφκελνη ελεξγνχλ σο εμήο:
α. Ο παζψλ
Δλεξγεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην Σ.1, παξάγξ. α.
β. Ο ΄΄εξγνδφηεο΄΄ θαη ε Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(1) Ο ΄΄εξγνδφηεο΄΄
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(i) Παξαπέκπεη ηνλ παζφληα ζηελ Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ΚΤΔ)
ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ, εθφζνλ ε άδεηα αζζέλεηαο πνπ έιαβε ππεξβαίλεη ηηο 30
εκέξεο, ελψ απνζηέιιεη ζηνλ Αξρίαηξν πξνο έγθξηζε ηελ άδεηα απφ 9
έσο θαη 30 εκεξψλ.
(ii) Τπνγξάθεη ηελ ΄΄ ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄, ππφδεηγκα ΄΄2΄΄, φηαλ
ν παζψλ επηζηξέςεη ζηα θαζήθνληά ηνπ, ηελ νπνία απεπζχλεη καδί κε
ηελ έγγξαθε αλαθνξά ηνπ παζφληνο ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο.
(iii) Υνξεγεί ζηνλ παζφληα, αθνχ ιάβεη ηελ Απφθαζε ηεο αλσηέξσ
Γηεχζπλζεο
κε
ην
ραξαθηεξηζκφ
΄΄ΑΣΤΥΖΜΑ
ΔΚΣΟ
ΤΠΖΡΔΗΑ΄΄, άδεηα αζζέλεηαο αλάινγεο ρξνληθήο δηάξθεηαο,
πεξηιακβαλνκέλεο ζην ρξφλν άδεηαο αζζέλεηαο πνπ δηθαηνχηαη, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 13 παξαγ. Γ1 ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ.
(2) Η Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(i) πγθεληξψλεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα :
Αληίγξαθα ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο.
Έγγξαθε αλαθνξά ηνπ παζφληνο
΄΄ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ ΄΄,
ηα νπνία δηαβηβάδεη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη ην ζπκβάλ θαη λα πξνβεί
ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο Απφθαζεο.
(ii) Δλεκεξψλεη :
Αθελφο ην Αηνκηθφ Γειηίν (ΚΑΡΣΔΛΑ) ηνπ παζφληνο,
θαηαρσξψληαο ζηε ζέζε ΄΄Άδεηεο Αζζέλεηαο΄΄ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαη ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηεο απνπζίαο ηνπ αθεηέξνπ ην
Πξφγξακκα ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄, ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ ΄΄1203΄΄.
Σνλ ίδην ηνλ παζφληα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αηπρήκαηφο ηνπ,
επηδίδνληαο ζ΄ απηφλ αληίγξαθν ηεο νηθείαο Απφθαζεο.

γ. Η Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
(1) Πξνβαίλεη, κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, ζηελ έθδνζε Απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ αηπρήκαηνο σο
΄΄ ΑΣΤΥΖΜΑ ΔΚΣΟ ΤΠΖΡΔΗΑ΄΄, ηελ νπνία θαη αλαθνηλψλεη :
(i) ηελ Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(ii) ηελ Πξντζηάκελε Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία
(iii) ηελ Τπνδ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (κε ηε ζρεηηθή
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αιιεινγξαθία).
(iv) ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ (Δ.Τ.Α.Δ.)

(2) Δλεξγεί πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦ. Σ.1, παξάγξ.
γ, εδάθ. (2), (3), (4).
4. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΣΡΗΣΟΤ
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην ζάλαην ή ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ηξίηνπ, εθφζνλ ην ζπκβάλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ΟΣΔ ή ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ θαη πξνδηθάδνπλ δηθαζηηθέο
ελέξγεηεο, ζπληάζζεηαη απφ ηελ αλάινγε ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία Έθζεζε ηνπ
πεξηζηαηηθνχ κε πιήξε θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ
πξνζψπσλ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, κε
αλαθνίλσζε ζηελ πξντζηάκελε ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη
ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
ε πεξηπηψζεηο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζε πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε έξγα
πνπ θαηαζθεπάδεη εξγνιάβνο (Αλάδνρνο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΣΔ, κε ζρέζε
εξγαζίαο ΄΄χκβαζε Έξγνπ΄΄, ππφρξενο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο είλαη ν
Δξγνιάβνο (Αλάδνρνο) ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε λα ππάξρεη ηδηαίηεξνο
φξνο πνπ λα επηβάιιεη ζηνλ Δξγνιάβν λα ηεξεί ηα θαζνξηδφκελα απφ ηε
Ννκνζεζία θαη λα αλαγγέιιεη ηα αηπρήκαηα ζηνλ ΟΣΔ.
Ε. ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ
Η ΄΄Αλαγγειία Αηπρήκαηνο΄΄, ε ΄΄Έθζεζε Αηπρήκαηνο΄΄ ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε
άπνςε ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ην αηχρεκα έγγξαθν,
ραξαθηεξίδεηαη εκπηζηεπηηθφ θαη απαγνξεχεηαη ε έθδνζε θαη ρνξήγεζε αληηγξάθσλ
ηνπο ή ε αλαθνίλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Σεο παξαπάλσ έγθξηζεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ εμαηξείηαη ε παξνρή ησλ
λφκηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ παζφληνο ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ επηδφηεζή
ηνπ. Δπίζεο γηα ηελ έθδνζε αληηγξάθνπ ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ
ηνπ αηπρήκαηνο ζηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ ή ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, αξθεί ε έγθξηζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο.
Ζ. ΑΗΦΝΗΓΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Αηθλίδηα παζνινγηθά γεγνλφηα (εκθξάγκαηα–εγθεθαιηθά θ.ι.π.) πνπ ζπκβαίλνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη φπσο θαη ηα
ππφινηπα αηπρήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη, είλαη
δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ΄΄Δξγαηηθά΄΄, εθόζνλ απνδεηρζεί όηη έιαβε ρώξα
ην γεγνλόο θάηω από ζπλζήθεο εξγαζίαο αζπλήζεηο, όιωο εμαηξεηηθέο ή
νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλα ππέξκεηξεο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο θαηέβαιε ν
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παζώλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα δεηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο, εάλ πξφθεηηαη γηα ΄΄Δξγαηηθφ αηχρεκα΄΄ ή γηα ΄΄Αηχρεκα εθηφο
Τπεξεζίαο΄΄, εθαξκφδνληαο ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη
πξνεγνπκέλσο.
Θ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
Πξνο ην εξγαηηθφ αηχρεκα εμνκνηψλεηαη θαη ε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, κε ξεηή
δηάηαμε ηνπ λφκνπ. αλ επαγγεικαηηθή αζζέλεηα ζεσξείηαη ε λνζεξή θαηάζηαζε
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε βιαβεξή επίδξαζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ, φπσο ι.ρ. αζζέλεηεο πξνθαινχκελεο απφ ην κφιπβδν, ηα θξάκαηα θαη
ηηο ζπλζέζεηο ηνπ, ηνλ πδξάξγπξν, ηα ακαιγάκαηα θαη ηηο ζπλζέζεηο ηνπ, ηνλ
άλζξαθα, βελδφιην, αθηίλεο θαη ξαδηελεξγά ζψκαηα, δηζεηάλζξαθα,
πλεπκνλνθνληάζεηο θ.ι.π.
Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40
ηνπ Καλνληζκνχ Αζθαιίζεσο ηνπ ΙΚΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
(Ν. 1568/85).
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε εθείλε ησλ
΄΄Αηπρεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο΄΄ (ΚΔΦ. Σ.1)
Η. ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΒΑΡΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ
ε πεξίπησζε ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ πνπ νδεγεί ζην ζάλαην εξγαδνκέλνπ πνπ
βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηνηθία
ηνπ ζηελ Τπεξεζία θαη αληηζηξφθσο, ελεξγνχλ νη παξαθάησ, σο εμήο:
1. Ο ΄΄Δξγνδφηεο΄΄ θαη ε Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
α. Ο ΄΄Δξγνδφηεο΄΄
(1) Δλεξγεί φκνηα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΚΔΦ. Σ.1, παξάγξ. β, εδάθ. (1),
ππεδάθ. (i), (ii), (iii), (v) θαη (vi) θαηά πεξίπησζε, (vii) θαη (ix).
(2) Μεξηκλά ψζηε λα ηεξεζνχλ ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία
κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο,
κέρξη λα αθηρζνχλ ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ή ηνπ ΟΣΔ.
(3) Παξαθνινπζεί πξνζσπηθά ν ίδηνο ή, εθφζνλ θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο
ηνπ, ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ησλ
Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ζην ζηάδην ηεο απηνςίαο ηνπο, ηα νπνία βνεζάεη
θαη δηαθσηίδεη πξνο ηηο νξζέο θαηεπζχλζεηο.
(4) πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ηπρφλ
ππαίηηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ ή γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ.
Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθεία Έθζεζε ηνπ Αηπρήκαηνο.
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β. Η Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ αηπρήκαηνο:
(1) Ιαηξηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Θαλάηνπ (αληίγξαθν επηθπξσκέλν).
(2) Απφζπαζκα Λεμηαξρηθήο Πξάμεο Θαλάηνπ (αληίγξαθν επηθπξσκέλν).
(3)

Ιαηξνδηθαζηηθή
επηθπξσκέλν).

Έθζεζε

Νεθξνςίαο

-

Νεθξνηνκίαο

(αληίγξαθν

(4) Έλνξθε βεβαίσζε ζε Δηξελνδίθε ή πκβνιαηνγξάθν, Πξντζηακέλνπ ή
καξηχξσλ ηνπ παζφληνο, γηα ην ζπκβάλ θαη γηα ηηο επηθξαηνχζεο
ζπλζήθεο.
(5) Βεβαηψζεηο (ΔΚΑΒ, Σξνραίαο, καξηχξσλ θ.ι.π.) ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ.
(6) ΄΄ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄, ππφδεηγκα ΄΄2΄΄.
γ.

Η Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
(1) Δμεηάδεη ζρνιαζηηθά ηελ πιεξφηεηα θαη γλεζηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ θαη πξνβαίλεη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
Απφθαζεο, ηελ νπνία αλαθνηλψλεη:
(i) ηελ Τπεξεζία ηνπ παζφληνο
(ii) ηελ Πξντζηάκελε Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία
(iii) ηελ Τπνδηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(iv) ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ
(v) ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ζην Γηαηξφ Δξγαζίαο ηεο πεξηνρήο
(vi) ην ΣΑΠ-ΟΣΔ (Σκήκα πληάμεσο)
(vii) ην Σακείν Αξσγήο (Σκήκα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο)
(2) Δλεξγεί πεξαηηέξσ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην ΚΔΦ. Σ.1, παξ. γ, εδάθ.
(2), (3), (4).
(3) Απνζηέιιεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξηλ από ηελ έθδνζε Απόθαζεο, ην
ζρεκαηηζζέληα θάθειν ζηε Γηεύζπλζε Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζε
πεξίπηωζε ζαλαηεθόξνπ αηπρήκαηνο, δεηώληαο ηε γλωκνδόηεζή
ηεο, θαζώο επίζεο θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ από ηα ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε θαηεγνξία
ηνπο.

ΗΑ. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΗΝΟΤΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
Γηα αηπρήκαηα ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ,
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ηζρχνπλ ηα ίδηα, ηα δε ηαηξηθά θαη ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζηε ρψξα απηή
πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.
Δπεηδή ν Οξγαληζκφο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζέκα ησλ αηπρεκάησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη κε ηελ
Δγθχθιην απηή.
Οη πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ λα κεξηκλήζνπλ, λα ιάβεη γλψζε φιν ην
πξνζσπηθφ κε ππνγξαθή.
Με ηελ παξνχζα θαηαξγείηαη ε Β.Δ. 457/16/02-08-2001 Β.Δ.
ΤΝΖΜΜΔΝΑ :
Τπνδείγκαηα 1 έσο 6

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΣΑΝΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

΄΄1΄΄

ΥΔΓΙΟ ΄΄ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΄΄
(ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ)
Ο. Σ. Δ. Α.Δ
.............................................…..

Σφπνο / Ηκ/λία
Αξηζ. : 457/..………….

…………………………………
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
……………………….
Σειέθ.:…..…………..

ΠΡΟ : 1. Γξαθείν Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο………………………..………………
2. Αζηπλνκηθφ Σκήκα………………………………………...…………….

ΘΔΜΑ : Αηπρήκαηα (Αλαγγειία Αηπρήκαηνο)
ΥΔΣ . : πλέρεηα ηεο απφ ..............……...θαη ψξαο ..........….....ηειεθσληθήο
αλαγγειίαο καο
αο γλσξίδνπκε φηη, ζηηο ......................εκέξα...........…..........θαη ψξα .………..........
ζπλέβε αηχρεκα ζε ππάιιειν ηνπ Οξγαληζκνχ καο, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία, θαζψο
θαη νη ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο αλαγξάθνληαη παξαθάησ :
1. Ολνκαηεπψλπκν :….........................…....................................…...............……….
2. Όλνκα Παηξφο

:…………………………………………………...………………

2. Κιάδνο / Βαζκφο :...…....................…...................................................………
4. ΚΑΜ
5. Ηιηθία

:…..…...............…......................……............................……
:…..…..............….................................…...................………....

6. Γηεχζπλζε θαηνηθίαο :..............…...................................….......………............
7. Σειέθσλν θαηνηθίαο: ….......…...................................………..........................
8. Ωξάξην εξγαζίαο: ….………….........................……….....................................
9. Ηκεξνκελία πξφζιεςεο: ...............……….….................................................
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10. Σφπνο Αηπρήκαηνο : ..…......……….........…...............................................…
11. Βιάβε πνπ επήιζε : .......…................…………..........................................….
12. Αξηζκφο θπθινθνξίαο
Τπεξεζ. Σξνρνθφξνπ :….................………..............................................……
13. Δξγαζία ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο : …………..…………………………………
14. ΄Έρεη ππνζηεί εθπαίδεπζε γηα αζθάιεηα : ΝΑΙ

ΟΥΙ

15. Πεξηγξαθή Αηπρήκαηνο. :
………………………............................................................................………..………
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................….......................…
16. Ολνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο καξηχξσλ
..........................................................................................................................................
……...………….................................................................................................................
....................................................................................................
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
1. ΣΑΠ-ΟΣΔ ή ΙΚΑ ή άιιν αζθαιηζηηθφ
θνξέα ηνπ παζφληνο
2. Πξντζηάκελε Τπεξ. Λεηηνπξγία
3. Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
4. Σερληθφ Αζθάιεηαο (ζχκθ. κε Ν. 1568/85)
5. Γηαηξφ Δξγαζίαο (ζχκθ. κε Ν. 1568/85)
6. Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο
Τπνγξαθή
΄΄εξγνδφηε΄΄
…........................................
…..............................….......
εκείσζε . : ε πεξίπησζε αηπρεκάησλ εθηφο ππεξεζίαο δελ ζα γίλεηαη αλαγγειία
ηειεθσληθή ή έγγξαθε.

06-06-2005

15.0/22

42000

457/9/06-06-2005
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

΄΄2΄΄

ΥΔΓΙΟ ΄΄ ΔΚΘΔΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ΄΄
(ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ)
................................………….

Σφπνο / Ηκ/λία
Αξηζ. : 457/..............................

................................................
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
………………….
Σειέθ:……………..

ΠΡΟ. : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΘΔΜΑ : Αηπρήκαηα (Έθζεζε Αηπρήκαηνο)
ΥΔΣ . : Η κε αξηζκφ 457/............................................................ αλαγγειίαο καο.
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ, έπεηηα απφ έξεπλα θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
Σερληθφ Αζθάιεηαο, ζαο γλσξίδνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπλέβε
αηχρεκα ζηνλ παξαθάησ ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο καο:
1. Ολνκαηεπψλπκν

: .........................................…...............................................

2. Κιάδνο / Βαζκφο :.……………………………………………………………
3. ΚΑΜ

: ..................……………………………………………..

4. Ηιηθία

: ….……………………................................................…

5. Γηεχζπλζε θαηνηθίαο :
............................….............………………………...........…........................…
6. Σειέθσλν θαηνηθίαο :..................................................………………….…..
7. Τπεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηεί :……......…………………………………….
8. Ωξάξην εξγαζίαο :............................................................................……….
9. Υξνλνινγία θαη ψξα αηπρήκαηνο :.....................................…………………
10. Σφπνο αηπρήκαηνο : .................................……..................................……
11.Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο ..........................……............................................……
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..................................................................................................................………..
..................................................................................................................………..
................................................................................................................………….
..................................................................................................................………..
12. Ολνκαηεπψλπκν, ηδηφηεηα θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηπρφλ απηνπηψλ καξηχξσλ
.…………………………………...................................……...............................…
………………………………………………………...……………………...……….
……………………………………………………….………………………………..
13. Βιάβε πνπ επήιζε ζχκθσλα κε ηελ Ιαηξηθή γλσκάηεπζε.
................................................................................................................………….
.............................................................................................................................………
14. Σπρφλ ππαίηηνο ηνπ Αηπρήκαηνο
……………………………………..……………............................................................
15. Υξνληθφ δηάζηεκα απνρήο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ
Απφ ………….………………………....κέρξη…………………………..….…………
16. πλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ απνρήο : ……………………………………………..
17. Δπέζηξεςε ζηα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα ηελ (εκεξ/λία):……………………...
18. πλερίδεη λα απέρεη ιφγσ ηνπ αηπρήκαηνο ηνπ : …....…………..........................…
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
Πξντζηάκελε Τπεξ. Λεηηνπξγία.

Τπνγξαθή
΄΄εξγνδφηε΄΄

εκείσζε . : Δάλ θαηά ηελ απνζηνιή ηεο ΄΄ΔΚΘΔΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄ ν παζψλ
δελ έρεη επηζηξέςεη ζηα θαζήθνληά ηνπ, ζπκπιεξψλεηαη θαη απνζηέιιεηαη φηαλ
επηζηξέςεη ΄΄ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ΄΄ κε ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ
απνρήο απφ ηελ εξγαζία ηνπ.
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Σφπνο / Ηκ/λία....................................

ΠΡΟ : Σνλ θ. Δηξελνδίθε.................................
...................…......................................
..................….......................................
ΑΗΣΖΖ
Ο.Σ.Δ. Α.Δ...........................
..............................................
..............................................
λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ
ηνλ ...........................................
.................................................
θάηνρν δειηίνπ ηαπηφηεηνο κε
αξηζκφ .....................................
πνπ εθδφζεθε ηελ ...................
απφ ην.....................................
Σφπνο......................................
Ηκ/λία .................................

Παξαθαιψ λα δερζείηε ηνπο κάξηπξεο
1) ..........................................................
..........................................................
εηψλ......................θάηνηθν................
..........................................................
..........................................................
θαη θάηνρν δειηίνπ ηαπηφηεηνο κε αξηζ.
.............................πνπ εθδφζεθε ηελ
...........................απφ ην .....................
2) ........................................................
............................................................
εηψλ ......................θάηνηθν..................
............................................................
............................................................
θαη θάηνρν δειηίνπ ηαπηφηεηνο κε αξηζ.
..............................πνπ εθδφζεθε ηελ
.............................απφ ην ...................
Οη κάξηπξεο ζα βεβαηψζνπλ κε φξθν
γηα φηη γλσξίδνπλ γηα ην αηχρεκα πνπ
ζπλέβε ηελ…………………………...
ζηνλ……………….............................

Ο ΑΙΣΩΝ
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Τ Π Ο Γ Δ Η Γ Μ Α ΄΄4΄΄
ΥΔΓΙΟ

΄΄ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ΄΄

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Ο......................................
.........................................
ΚΑΜ.......................….......
Κιάδνο/Βαζκφο.......…......
Δηψλ................................
Τπεξεζία πνπ ππεξεηεί
........................................
........................................
Κάηνηθνο .........................
Οδφο ...............................
Αξηζ......................…........
Σειέθ. θαηνηθ......…..........
Σειέθ. Τπεξ......…..........

Σφπνο...........................
Ηκ/λία.............…..........

Παξειήθζε απφ ηελ
Τπεξεζία ηελ
......................................
......................................

Σελ (εκέξα)..........................εκ/λία......................
θαη ψξα........................... θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο κνπ κε σξάξην ........................................
(ή θαηά ηε κεηάβαζή κνπ απφ ην ζπίηη ζηελ ππεξεζία ή απ’ ηελ ππεξεζία ζην ζπίηη ή επξηζθφκελνο
εθηφο ππεξεζίαο ή κεηαθηλνχκελνο γηα ππεξεζηαθνχο ή άιινπο ιφγνπο) ή…..............…....................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
κνπ ζπλέβε αηχρεκα, σο εμήο:
(Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο, αθξηβήο
ηφπνο, ζπλζήθεο, πηζαλά αίηηα αηπρήκαηνο, βιάβε
πνπ ππέζηε ιφγσ ηνπ αηπρήκαηνο θ.ι.π. πνπ
βνεζνχλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζπκβάληνο)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
…………………………………………………..
…………………………………………………...
.....…....................................................................
...…......................................................................
..…........................................................................

(Τπνγξαθή)...................
Ο ΠΑΘΩΝ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

΄΄5΄΄

ΥΔΓΙΟ ΄΄ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ΄΄
(ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ)
Ο.Σ.Δ. Α.Δ.
...............................................
...............................................

Σφπνο / εκ/λία........................
Αξηζ. 457/ .............................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
......….............................
Σειέθ............................
ΠΡΟ : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΘΔΜΑ : Aηπρήκαηα.
ΥΔΣ. : 457/ .......................................…'Eθζεζή καο αηπρήκαηνο.
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ, ζαο γλσξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ απνρήο
Απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα, ιφγσ ''Δξγαηηθνχ Αηπρήκαηνο'' ησλ παξαθάησ
ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο καο :

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΜ

ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΑΣΤΥ. ΔΝΑΡΞ. ΑΠΟΥ. ΗΜΔΡ. ΔΠΙΣΡ. ΤΝ. ΗΜΔΡΩΝ

πκπιεξψλεηαη ηελ επφκελε εκέξα ηεο επηζηξνθήο ηνπ παζφληνο ζηελ ππεξεζία ηνπ.
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
(Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία)
…………………...…
………………………
……………………

΄΄6΄΄

Σφπνο/Ηκ/λία…………….
Αξηζ. 455/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
……..………………..
Σειέθ:. ……………..
ΠΡΟ : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΘΔΜΑ : Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (παξαπνκπή πξνζσπηθνχ ζηελ Κεληξηθή
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ).
ΥΔΣ. :……………………………………………………………………
Γηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη παξαθαινχκε λα παξαπέκςεηε
ζηελ Κεληξηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΣΑΠ – ΟΣΔ ηνλ ή ηελ ππάιιειφ καο
Ολνκαηεπψλπκν………………………………………………………………..……
ηνπ……………………………. Κιάδνο/Βαζκφο…………………ΚΑΜ……...…..
Αξηζ. Μεηξψνπ ΣΑΠ – ΟΣΔ………………….πνπ ππεξεηεί …………….……….
………………………………………………………………………………………
πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη :
α. Άδεηα αζζέλεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ ……………………κέρξη…………………
β. Δάλ ε άδεηα αζζέλεηαο είλαη απόηνθνο ηνπ Δξγαηηθνύ Αηπρήκαηνο πνπ είρε
ζπκβεί ηελ ……………………………….
Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο ηεο πγείαο ζπλέπεηα ηνπ Δξγαηηθνχ Αηπρήκαηνο, ζχκθσλα κε
ηελ ηφηε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Ηκεξνκελία πνπ απέρεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο….……………………………..
Ηκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπ/ηεο……………………………………………………
πλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ άδεηαο αζζελείαο πνπ έρεη ιάβεη :
α. Με απνδνρέο……………….
β. Υσξίο απνδνρέο……………
γ. Λφγσ Δξγαηηθνχ Αηπρήκαηνο………………
ΤΝΗΜΜΔΝΑ

Τπνγξαθή
Σίηινο Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο
………………………………….
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΧΝ

Α/Α

06-06-2005

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

Α/Α

22.0/22

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

