NΟΜΟΣ 2224/1994
"Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών
προσώπων και άλλες διατάξεις"
(Φ.E.K. 112/Α/6-7-1994)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
(όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 24, 25, 26, και 27, παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων
Άρθρο 24
∆ιοικητικές κυρώσεις
(βλ. και άρθρο 16 νόµου 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α/98)"Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες
διατάξεις")

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις
και ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή της, επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις ποινικές
κυρώσεις, µε αιτιολογηµένη πράξη του ελέγχοντα επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από προηγούµενη
πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:
α) πρόστιµο για καθεµία παράβαση από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές µέχρι τρία εκατοµµύρια
(3.000.000) δραχµές,
β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή
του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) ηµερών.
Επίσης ο Υπουργός Εργασίας µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου επιθεωρητή
εργασίας, να επιβάλλει στους παραπάνω προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) ηµερών, ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.
2. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον
παραβάτη ο οποίος εξοφλεί το πρόστιµο και του επιβλήθηκε µε κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό του
Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο παραβάτης µπορεί να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της πράξης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της
παραγρ. 1 ασκώντας προσφυγή, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξεως, ενώπιον
του διοικητικού πρωτοδικείου της έδρας της επιθεώρησης εργασίας.
Η προσφυγή αυτή είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την άσκησή της.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής ή µετά την έκδοση της απόφασης του
Πρωτοδικείου, γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίµου από την επιθεώρηση εργασίας και εισπράττεται
από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆ΟΥ), ως δηµόσιο έσοδο, αποδιδόµενο στο λογαριασµό
του ΑΣΕ κάθε µήνα.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
3. Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω διοικητικών ποινών λαµβάνονται υπ’ όψη ιδίως:
α) Η αµεσότητα, η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου.
β) Η σοβαρότητα της παράβασης, ή τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των
αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν
και ο βαθµός υπαιτιότητας.
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4. Πριν από την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων µπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσµία
µέχρι τριάντα (30) ηµερών για συµµόρφωση ή να παραταθεί µία µόνο φορά η προθεσµία και έως δέκα (10)
ηµέρες, αν κριθεί ότι εκείνη που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής.
5. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια
αστυνοµική αρχή.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, µπορεί να αυξάνονται τα όρια των
παραπάνω προστίµων.
Άρθρο 25
Ποινικές κυρώσεις
1. Κάθε εργοδότης, κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προµηθευτής, που παραβαίνει µε
πρόθεση τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας του νόµου αυτού και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή της τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών ή και µε τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων από αµέλεια οι παραπάνω δράστες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους ή µε
χρηµατική ποινή.
2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση µε απευθείας κλήση.
3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου το δικαστήριο µε
απόφασή του ορίζει ρητή δικάσιµο, µέσα σε είκοσι µία (21) ηµέρες.
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με Προεδρικά ∆ιατάγµατα, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, και προηγούµενη
γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ρυθµίζονται στις λεπτοµέρειές τους τα θέµατα
προσόντων ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, τα των
αρµοδιοτήτων των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και λοιπών εκπροσώπων των εργαζοµένων, τα του
τρόπου ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων και του εργοδότη για τους σκοπούς και τα µέτρα
εφαρµογής αυτού του νόµου, όπως κατάρτιση και περιεχόµενο ατοµικού ιατρικού φακέλου του εργαζοµένου,
τήρηση βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου και υγείας των εργαζοµένων, τήρηση και περιεχόµενο βιβλίου
του τεχνικού ασφαλείας, θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας
των εταιρειών παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, καθώς και της άσκησης
καθηκόντων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από τον ίδιο τον εργοδότη και ο έλεγχος για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του νόµου αυτού.
Άρθρο 27
Καταργούµενες διατάξεις-Κωδικοποίηση
1. Οι διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του Ν. 1568/85 (ΦEK 177/A) καταργούνται.
2. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, κωδικοποιούνται σε
ενιαίο κείµενο υπό τον τίτλο “Κωδικοποίηση διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων”
όλες οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου ∆’ αυτού του νόµου, του ισχύοντος Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και Ασφάλεια
των εργαζοµένων” (ΦEK 177/A) και των συναφών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή
επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νοµοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισµός και η δηµιουργία νέων
άρθρων, η φραστική διευκρίνηση, η διόρθωση και η προσαρµογή της ορολογίας χωρίς να αλλοιώνεται η
έννοια των ισχυουσών διατάξεων.
Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταµελή επιτροπή, που συνεδριάζει εκτός ωρών εργασίας των
δηµοσίων υπηρεσιών και που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Προεδρεύει ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας και έχει ως µέλη προϊστάµενους διευθύνσεων και ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας. Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο
προϊστάµενος του γραφείου Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Εργασίας. Εισηγητής
χωρίς ψήφο καλείται από τον πρόεδρο αρµόδιος τµηµατάρχης ή διευθυντής του Υπουργείου.

