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Εργατικό ατύχηµα -Πότε ο θάνατος του ναυτικού θεωρείται εργατικόν ατύχηµα. Εργατικόν 
ατύχηµα είναι και ο θάνατος ή ψυχική ή άλλη νόσος συνεπεία εντόνου ψυχικού κλονισµού ή 
συγκινήσεως προκληθείσης εξ εξωτερικού αιτίου, ως φόβου, απειλής, ή άλλου παροµοίου 
εξαιρετικού γεγονότος, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι 
το γεγονός τούτο είναι η πρόσφορος αιτία της επελεύσεως του θανάτου ή της νόσου. - Περίπτωσις 
θανάτου ναυτικού και κρίσις ότι δεν αποτελεί εργατικόν ατύχηµα.  
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Κατά την έννοιαν του άρθρου 1 του δια του Β. ∆/τος της 24.7/25.8.20 κωδικοποιηµένος Ν. 

551/15, όστις διετηρήθη εν ισχύει δια του άρθρου 38 Εισ. Ν.Α.Κ. και µετά την έναρξιν της ισχύος 
του Κωδικός τούτου και ο οποίος, κατά τα άρθρα 1 έδ. β’ και 66 του περί Κωδικός Ιδιωτικού 
Ναυτικού ∆ικαίου Ν. 3816/58, είναι εφαρµοστέος και επί των ναυτικών, ως ατύχηµα εκ βιαίου 
συµβάντος, ένεκα του παρέχεται εις τον υπάλληλον ή εργάτην ή εν περιπτώσει θανάτου αυτού εις 
τις υπό του άρθρου 6 οριζόµενα ή υπ’ αυτού οριζόµενη αποζηµίωσις θεωρείται και ο θάνατος του 
ναυτικού εάν είναι αποτέλεσµα εκτάκτου και αιφνιδίας επενεργείας εξωτερικού αιτίου ασχέτου µεν 
προς την σύστασιν του οργανισµού του παθόντος και προς την βαθµιαίαν και προοδευτικής 
εξασθένισης και φθοράν αυτού, ως εκ της φύσεως και του είδους της παρεχοµένης εργασίας και 
των σύµφυτων προς αυτήν  επαγγελµατικών όρων, συνδεοµένου όµως, µε την εργασίαν αυτήν, ως 
εκ της εµφανίσεώς του εν τη εκτελέσει ή εξ αφορµής ταύτης, υπό την αυτονόητον προϋπόθεσιν, 
ότι το εξωτερικόν τούτο αίτιον είναι, εν όψει των εκάστοτε συντρεχόντων περιστατικών, η 
πρόσφορη αιτία της επελεύσεως του θανάτου. Περαιτέρω κατά την έννοιαν του ιδίου άρθρου, 
τοιούτον ατύχηµα θεωρείται και ο θάνατος ή ψυχική ή άλλη νόσος συνεπεία: εντόνου ψυχικού 
κλονισµού ή συγκινήσεως, προκληθείσης εξ εξωτερικού αιτίου, οίον φόβου, απειλής ή άλλου 
παροµοίου εξαιρετικού γεγονότος, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, υπό την 
προδιαληφθείσαν όµως προϋπόθεσιν της προσφόρου αιτίας. 

Εν προκειµένω το δικάσαν Εφετείον ως εκ της προσβαλλοµένης αποφάσεώς του δείκνυται, 
εδέχθη, µετ’ ανέλεγκτον εκτίµησιν των αποδείξεων, τα εξής: Ο υιός των αναιρεσειόντων την 
27.5.77, άγων το 24ον έτος της ηλικίας του, εναυτολογήθη εις ΒΑΝDΑR ΑΒΒΑS του περσικού 
Κόλπου, ως θαλαµηπόλος, επί του υπό Ελληνικήν σηµαίαν Φ/Γ πλοίου της αναιρεσιβλήτου, 
χωρητικότητος 22.168 τ. DW. Ούτος, άµα τη ναυτολογήσει του, εζήτησεν όπως ο αποχωρών 
θαλαµηπόλος ενεργήσει λεπτοµερή απογραφήν των εις τας αποθήκας και τα ψυγεία του πλοίου 
τροφοεφοδίων, δια να δυνηθή εν συνεχεία να παραλάβει ταύτα. Εκ του λόγου όµως, ότι ο 
αποχωρών θαλαµηπόλος ηρνήθη να διενεργήσει την απογραφήν, επελήφθη του θέµατος ο 
πλοίαρχος, όστις διέταξε την από κοινού, υπό του νέου και του αποχωρούντος θαλαµηπόλου, 
ενέργειαν της απογραφής. Ο υιός των αναιρεσειόντων προέβαλεν επίµονον άρνησιν, διό 
ηναγκάσθη ο πλοίαρχος ίνα συντάξει και τοιχοκολλήσει έγγραφον σχετικήν διάταξιν. Τότε, ο υιός 
των αναιρεσειόντων εζήτησεν όπως παλιννοστηθεί. Τελικώς, όµως, µετεπείσθη και διενήργησε την 
απογραφήν, εξακολούθησε δε να υπηρετεί επί του πλοίου επί 13 ηµέρας, ήτοι µέχρι της 9.6.77, 
καθ’ ην ανευρέθη νεκρός εντός του κοιτωνίσκου του, του θανάτου του παρελθόντος, ως 
διεπιστώθη εκ της ενεργηθείσης νεκροψίας, εξ οξείας συµφορήσεως και κυψελλιδικής αιµορραγίας 
αµφοτέρων των πνευµόνων ότι, το ανωτέρω περιστατικόν, προεκάλεσε µεν εις τον θανόντα ικανήν 
στενοχώρια πλην µετ’ αυτό, και επί 12ήµερον µέχρι του θανάτου του, δεν απεδείχθη ότι 
αναγκάσθη να καταβάλει σωµατικήν ή πνευµατικήν εργασίαν υπό συνθήκας εκτάκτως δυσµενείς. 
Τουναντίον απησχολήθη υπό οµαλάς συνθήκας, εν πάση δε περιπτώσει τοιαύτας προσιδιαζούσας 
εις την φύσιν της εργασίας του ως θαλαµηπόλου. Και τέλος ότι, κατά το διάστηµα της εν τω πλοίο 
υπηρεσίας του, δεν εξεδήλωσε συµπτώµατα ασθενείας, ούτε παραπονέθη σχετικώς. Μετά ταύτα το 
Εφετείον, κρίναν ότι ο θάνατος του υιού των αναιρεσειόντων δεν αποτελεί εργατικόν ατύχηµα 
καθόσον δεν είναι συνέπεια ούτε της, εκ του ανωτέρω περιστατικού, στενοχώριας ην εκείνος, 



εδοκίµασεν, ούτε των συνθηκών εν γένει της εν τω πλοίω εργασίας του, απέρριψε την έφεσιν 
αυτών (αναιρεσειόντων), επικύρωσαν την απορρίψασαν την αγωγήν των περί αποζηµιώσεως λόγω 
εργατικού ατυχήµατος, απόφασιν του Μονοµελούς Πρωτοδικείου1

 

                                                      
1 Επικυροί την  73/80 Εφετείου Πειραιώς 


