
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 2954/54  

 

Περί Οργανώσεως Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά τω Υπουργείω Εργασίας και 

άλλων τινών διατάξεων. 

(ΦΕΚ 182/Α/14-8-54) 

 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγµατος και την από 20 Ιουλίου 

1954 σύµφωνον γνώµην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 της Ειδικής 

Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και 

διατάσσοµεν : 

 

Άρθρον 1. 

 

1. Παρά τω Υπουργείω Εργασίας συνιστάται Σώµα Επιθεωρήσεως Εργασίας, εις ο 

ανήκει η επίβλεψις της εφαρµογής της Εργατικής Νοµοθεσίας, ως και η υπόδειξις των µέτρων 

υγιεινής και ασφαλείας των τόπων εργασίας και των εν αυτοίς εργαζοµένων, η επεξεργασία των 

σχετικών κανονισµών και ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων ή ∆ιοικητικών τοιούτων 

µέτρων. 

2. Εις το Σώµα Επιθεωρήσεως – Εργασίας ανήκει προσέτι και η φροντίς της 

οργανώσεως µουσείων προλήψεως των ατυχηµάτων εργασίας και των επαγγελµατικών νόσων, 

ως και η µελέτη και η υπόδειξις µεθόδων ορθολογιστικωτέρας και πλέον επιστηµονικής 

οργανώσεως της εργασίας εις του διαφόρους παραγωγικούς κλάδους. 

3. Εις τα όργανα του σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας δύναται δια διαταγών του 

Υπουργού Εργασίας να ανατίθηται και η εκπλήρωσις άλλων καθηκόντων αναγοµένων εις την 

καθόλου αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. 

 

Άρθρον 2. 

 

1. ∆ια την εκτέλεσιν του άρθρου 1 του παρόντος η χώρα διαιρείται εις τέσσαρας 

Επιθεωρήσεις Εργασίας και εις τεσσαράκοντα τρία Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

2. Τα Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας διαιρούνται εις τρεις τάξεις: Πρώτης 

τάξεως Γραφεία συνιστώνται τέσσαρα εις τας Αθήνας µε αντιστοίχους περιφερείας των ήδη 

Γραφείων α’ περιφερείας, Ν. Ιωνίας, Ρουφ και Καλλιθέας, δύο εις Θεσσαλονίκην και ανά εν εις 
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Πειραιά, Πάτρας, Βόλον και Καβάλαν. ∆ευτέρας τάξεως συνιστώνται δύο εις Πειραιά µε 

αντιστοίχους περιφερείας των ήδη Γραφείων Νέου Φαλήρου και Κερατσινίου, ένα εις Αθήνας µε 

περιφέρειαν την ήδη του Γραφείου Βύρωνος και ανά εν εις Μυτιλήνην, Ρόδον, Ηράκλειον, 

Χανιά, Σύρον, Καλάµας, Ελευσίνα, Χαλκίδα και Λάρισαν.  Τρίτης τάξεως συνιστώνται ανά εν 

εις Χίον, Σάµον, Τρίπολιν, Πύργον, Ναύπλιον, Λαύριον, Αντίρριον, Λεβαδειάν, Λαµίαν, 

Τρίκαλα, Άρταν, Ιωάννινα, Κέρκυραν, Φλώριναν, Βέρροιαν, Κοζάνην, Σέρρας, ∆ράµαν, 

Ξάνθην, Κοµοτινήν και Αλεξανδρούπολιν. 

 Η περιφέρεια εις ην εκτείνεται η δικαιοδοσία εκάστου τοιούτου Γραφείου, ως και η 

σύστασις νέων τοιούτων και η οργανική σύνθεσις αυτών, ή η µετάθεσις της έδρας των ενεργείται 

δια ∆ιαταγµάτων προκαλουµένων παρά του Υπουργού Εργασίας. 

3. Έδραι των Επιθεωρήσεων Εργασίας ορίζονται της πρώτης αι Αθήναι, εις ην 

υπάγονται τα Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας περιοχής Αθηνών, Ναυπλίου, Τριπόλεως, 

Λαυρίου, Ελευσίνος, Λεβαδείας, Χαλκίδος, Λαµίας, Βόλου, Λαρίσης και Τρικάλων, της 

δευτέρας ο Πειραιεύς, εις ην υπάγονται τα Γραφεία περιοχής Πειραιώς, Σύρου, Μυτιλήνης, 

Χίου, Σάµου, Ρόδου και Κρήτης. Της τρίτης αι Πάτραι εις ην υπάγονται τα Γραφεία Πατρών, 

Πύργου, Καλαµών, Αγρινίου, Άρτης, Ιωαννίνων και Κερκύρας και ης τετάρτης η Θεσσαλονίκη, 

εις ην υπάγονται τα λοιπά Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

 

Άρθρον 3 

 

1. Η οργανική σύνθεσις του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας, ορίζεται ως 

ακολούθως : 

 

 Α’ Κατηγορία 

Α’ Κλάδος ∆ιοικητικός. 

α) Εις Γενικός Επιθεωρητής επί βαθµώ 3ω ή 3ω. 

β) Τέσσαρες Επιθεωρηταί εργασίας επί βαθµώ 3ω ή 2ω. 

γ) Τέσσαρες Επόπται Εργασίας, Α’ τάξεως, επί βαθµώ 5ω ή 4ω. 

Β’ Κλάδος Τεχνικός 

α) Έξ Τεχνικοί Επιθεωρηταί, επί βαθµώ 6, 5, 4, 3 ή 2ω. 

Γ’ Κλάδος Υγειονοµικός 

α) Τέσσαρες Υγειονοµικοί Επιθεωρηταί επί βαθµώ 6, 5, 4, 3 ή 2ω. 

∆’ Κλάδος Εποπτών 

α) Πέντε Επόπται Εργασίας,, Α’ τάξεως, επί βαθµώ 5ω ή 4ω. 

β) Πέντε Επόπται Εργασίας, β’ τάξεως, επί βαθµώ 6ω. 

γ) ∆έκα Επόπται Εργασίας, γ’ τάξεως, επί βαθµώ 9ω, 8ω ή 7ω 
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 Β’ Κατηγορία 

Α’ Κλάδος ∆ιοικητικός 

α) ∆έκα επτά γραφείς, επί βαθµώ 11ω, 10ω, 9ω ή 8ω. 

Β’ Κλάδος Εποπτών 

α) Επτά Επόπται Εργασίας, α’ τάξεως, επί βαθµώ 5ω ή 4ω. 

β) Ένδεκα Επόπται Εργασίας, β’ τάξεως, επί βαθµώ 6ω. 

γ) ∆έκα εξ Επόπται Εργασίας γ’ τάξεως, επί βαθµώ 9ω, 8ω ή 7ω 

δ) Τεσσαράκοντα τέσσαρες βοηθοί Επόπται Εργασίας, επί βαθµώ 10ω, 9ω ή 8ω. 

 Γ’ Κατηγορία 

α) ∆έκα κλητήρες, επί βαθµώ 12ω, 11ω, 10ω ή 9ω. 

2. Υπάλληλοι της Β’ Κατηγορίας, αποκτώντες πτυχίον Πανεπιστηµίου ή άλλης 

ισοτίµου Σχολής, δύναται να καταλαµβάνωσι κενάς θέσεις της Α’ κατηγορίας, εφ’ ώ βαθµό και 

µισθώ κέκτηνται. 

 

Άρθρον 4. 

 

1. Η οργανική σύνθεσις των Γραφείων Επιθεωρήσεως Εργασίας ορίζεται ως 

ακολούθως : 

α) Των Γραφείων Χίου, Σάµου, Τριπόλεως, Πύργου, Λαυρίου, Αγρινίου, 

Λεβαδείας και Άρτης, ανά εις Βοηθός Επόπτης Εργασίας, των λοιπών Γραφείων γ’ τάξεως ανά 

εις Επόπτης Εργασίας γ’ τάξεως. 

β) Των Γραφείων Μυτιλήνης, Σύρου και Λαρίσης, ανά εις Επόπτης Εργασίας γ’ 

τάξεως. Των Κερατσινίου  και Ν. Φαλήρου ανά εις Βοηθός Επόπτης Εργασίας, ανά εις Επόπτης 

Εργασίας γ’ και β’ τάξεως, των λοιπών γραφείων β’ τάξεως ανά εις Επόπτης Εργασίας β’ τάξεως 

και ανά εις Βοηθός Επόπτης Εργασίας. 

γ) Των Γραφείων Καβάλας και Βόλου ανά εις Βοηθός Επόπτης Εργασίας, ανά εις 

Επόπτης Εργασίας γ’ τάξεως και ανά δύο Επόπται Εργασίας α’ τάξεως, των Ρουφ, Καλλιθέας 

και Νέας Ιωνίας ανά τρεις Βοηθοί Επόπται Εργασίας , ανά εις Επόπτης Εργασίας γ’ και α’ 

τάξεως, των της Θεσσαλονίκης ανά τρεις Βοηθοί Επόπται Εργασίας, ανά εις Επόπτης Εργασίας 

γ’, β’ και α’ τάξεως, του της Α’ περιφερείας Αθηνών τέσσαρες βοηθοί Επόπται Εργασίας, δύο 

Επόπται εργασίας γ’ τάξεως, εις Επόπτης Εργασίας γ’ τάξεως και εις α’ τάξεως, του Πειραιώς 

τέσσαρες Βοηθοί Επόπται Εργασίας, εις Επόπτης Εργασίας γ’ τάξεως, εις β’, και εις α’ τάξεως 

και των Πατρών δύο Βοηθοί Επόπται Εργασίας, εις Επόπτης γ’ και εις α’ τάξεως. 

 Παρ’ εκάστω Γραφείω Επιθεωρήσεως Εργασίας α’ τάξεως τοποθετείται εις γραφεύς και 

εις κλητήρ. 
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δ) Των Γραφείων Επιθεωρήσεως Εργασίας προΐσταται ο κατά βαθµόν ανώτερος 

Επόπτης Εργασίας. 

2. Η οργανική σύνθεσις των Επιθεωρήσεων Εργασίας ορίζεται ως ακολούθως: 

α) Εις Επιθεωρητής Εργασίας. 

β) Εις Τεχνικός Επιθεωρητής, πλην της πρώτης και δευτέρας εις ας τοποθετούνται 

δύο, εξ ων ο εις ειδικότητος µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού. 

γ) Εις Υγειονοµικός Επιθεωρητής, δ) Εις Επόπτης Εργασίας α’ τάξεως και ε) Εις 

γραφεύς. 

 

Άρθρον 5 

 

1. Κλητήρ επί βαθµώ 12ω διορίζεται ο γνωρίζων γραφήν και ανάγνωσιν. 

2. Γραφεύς επί βαθµώ 11ω διορίζεται ο έχων απολυτήριον γυµνασίου ή πρακτικού 

Λυκείου ή ∆ηµοσίας Εµπορικής Σχολής ή άλλης ανεγνωρισµένης ως ισοτίµου Σχολής. 

3. Βοηθός Επόπτης Εργασίας επί βαθµώ 10ω διορίζεται ο κεκτηµένος απολυτήριον 

Γυµνασίου ή Πρακτικού Λυκείου ή ∆ηµοσίας Εµπορικής Σχολής ή άλλης ανεγνωρισµένης ως 

ισοτίµου Σχολής.  Οι Βοηθοί Επόπται Εργασίας µετά διετή ευδόκιµον από του διορισµού των 

υπηρεσίαν µονιµοποιούνται κατά τα δια ∆ιατάγµατος  ορισθησόµενα, εκ τούτων δε οι 

κεκτηµένοι πτυχία ανωτέρων σπουδών µονιµοποιούνται ως Βοηθοί Επόπται Εργασίας επί βαθµώ 

8ω. 

4. Βοηθός Επόπτης Εργασίας επί βαθµώ 9ω ή 8ω δύναται να καταλάβη κενήν 

θέσιν Επόπτου Εργασίας γ’ τάξεως επί τω αντιστοίχω βαθµώ 

5. Ο Επόπτης Εργασίας γ’ τάξεως επί βαθµώ 7ω µετά τετραετή ευδόκιµον 

υπηρεσίαν δύναται να προαχθή εις κενήν θέσιν Επόπτου Εργασίας γ’ τάξεως επί βαθµώ 6ω. 

6. Ο Επόπτης Εργασίας β’ τάξεως µετά τετραετή, ή τριετή, εφ’ όσον κέκτηται 

πτυχίον Ανωτάτης Σχολής, ευδόκιµον υπηρεσίαν δύναται να προαχθή εις κενήν θέσιν Επόπτου 

Εργασίας α’ τάξεως πί βαθµώ 5ω. 

7. Υγειονοµικός Επιθεωρητής επί βαθµώ 6ω διορίζεται ο κεκτηµένος πτυχίον 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή άλλου ισοτίµου και ειδικήν κατάρτισιν και 

πείραν εις τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Υγιεινής ή πτυχιούχος της Υγειονοµικής Σχολής 

Αθηνών εκ των προερχοµένων εκ της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστηµίων Αθηνών ή 

Θεσσαλονίκης. 

8. Τεχνικός Επιθεωρητής επί βαθµώ 6ω διορίζεται ο κεκτηµένος πτυχίον Ανωτάτης 

Πολυτεχνικής Σχολή ειδικότητος Μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή Χηµικού µηχανικού. 

9. Προς πλήρωσιν κενής θέσεως Γενικού Επιθεωρητού ή Επιθεωρητού Εργασίας 

προάγεται Τµηµατάρχης επί βαθµώ 4ω ή Επόπτης Εργασίας α’ τάξεως επί βαθµώ 4ω, 
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κεκτηµένος πτυχίον Νοµικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή όµοιον τίτλον Σπουδών 

Αλλοδαπής Σχολής Ανεγνωρισµένης ως ισοτίµου. ∆υο θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας 

συµπληρούνται δια τοποθετήσεως πλεοναζόντων ∆ιευθυντών Γενικών θέσεων του Υπουργείου 

Εργασίας επί τω ω κέκτηνται βαθµώ και µισθώ. 

 

Άρθρον 6. 

 

1. Επόπτης Εργασίας γ’ ή β’ τάξεως κεκτηµένος πτυχίον Ανωτάτης Σχολής 

Ελληνικού Πανεπιστηµίου, ή άλλης Σχολής ανεγνωρισµένης ως ισοτίµου, ή όµοιον τίτλον 

Σπουδών Αλλοδαπής Σχολής ανεγνωρισµένης ως ισοτίµου, δύναται να µετατάσσηται προς 

πλήρωσιν αντιστοίχου κενής θέσεως του βαθµού ον κέκτηται της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

Άρθρον 7. 

 

1. Ο Γεν. Επιθεωρητής προΐσταται της δια του παρόντος συνιστωµένης υπηρεσίας 

Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας, ελέγχει και κατευθύνει τα έργα των απαρτιζόντων αυτό 

οργάνων και εφορά επί της οµοιοµόρφου εφαρµογής των ρυθµιζόντων την εργασίαν νόµων, 

υποβάλλει εντός των τριών πρώτων µηνών εκάστου έτους έκθεσιν περί της καθόλου εφαρµογής 

της Εργατικής Νοµοθεσίας κατά το προηγούµενον έτος και των κατά την κρίσιν του 

τροποποιήσεων εις τας διατάξεις αυτής, ως επίσης και περί της δράσεως των καθ’ έκαστα 

οργάνων του Σώµατος. 

2. Ο Επιθεωρητής Εργασίας α) Προΐσταται Επιθεωρήσεως Εργασίας, β) 

παρακολουθεί και ελέγχει την εν τη περιφερεία του εφαρµογήν της κειµένης εργατικής 

Νοµοθεσίας, ή των διοικητικών µέτρων των κατ’ εφαρµογήν ταύτης διατασσοµένων, γ) 

υποβάλλει εντός (45) τεσσαράκοντα πέντε ηµερών εις την αρχήν εκάστου έτους έκθεσιν περί 

των επιτευχθέντων κατά το προηγούµενον έτος αποτελεσµάτων µετά πινάκων αναφεροµένων εις 

τας ενεργηθείσας επισκέψεις τόπων εργασίας των εν τη περιφερεία του οργάνων κατά 

κατηγορίας επιχειρήσεων, εις τον αριθµόν των θεωρηθεισών καταστάσεων ωρών εργασίας και 

εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, εις τον αριθµόν των εις αυτούς απασχολουµένων προσώπων κατά 

κατηγορίας προσώπων (άνδρας, γυναίκας και παιδία) και επιχειρήσεων, εις τον αριθµόν των 

χορηγηθεισών αδειών Κυριακής αργίας ως και τον αριθµόν των εργασθέντων προσώπων, εις τον 

αριθµόν των χορηγηθεισών αδειών υπερωρίας ως και τον αριθµόν των πραγµατοποιηθεισών 

ωρών κατά κατηγορίας προσώπων και επιχειρήσεων, εις τον αριθµόν και την φύσιν και τας 

αιτίας των εργατικών ατυχηµάτων, εις τον αριθµόν των επιλυθεισών εργατικών διαφορών και 

των κηρυχθεισών απεργιών και εκ της αιτίας ταύτης απολεσθεισών ωρών εργασίας, εις τον 

αριθµόν των επιβληθεισών µηνύσεων και των αποτελεσµάτων των τυχόν εξ αυτών 
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εκδικασθεισών, εις τον αριθµόν των χορηγηθεισών βιβλιαρίων ανηλίκων, δ) ασκεί την εποπτείαν 

και πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν επί των οργάνων του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας, των 

υπαλλήλων των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και Γραφείων Εργασίας Λιµένων της περιφερείας 

του, ε) εκδίδει τας διαταγάς µετακινήσεως προς εκτέλεσιν υπηρεσίας του εν τη περιφερεία του 

υπηρετούντος προσωπικού, στ) µεταθέτει τους Βοηθούς Επόπτας Έργασίας και Επόπτας 

Εργασίας γ’ τάξεως τους εν τη περιφερεία του υπηρετούντας και ζ) επιθεωρεί τα Γραφεία 

Επιθεωρήσεως Εργασίας, Ευρέσεως Εργασίας και Εργασίας Λιµένων της περιφερείας του. 

 Τον Επιθεωρητήν Εργασίας απόντα ή κωλιόµενον αναπληροί ο κατά βαθµόν ανώτερος 

εκ των εν τω Επιθεωρήσει υπηρετούντων. 

 Ο Επιθεωρητής Εργασίας, αποµακρυνόµενος της έδρας του προς ενέργειαν 

επιθεωρήσεων εν τη περιφερεία του, αναφέρει πάσαν µετακίνησίν του. Ούτος δεν δύναται ν’ 

αποµακρινθή της έδρας του, εφ’ όσον δια διαταγής του Υπουργού Εργασίας έχει απαγορευθή 

τούτο 

3. Ο Τεχνικός Επιθεωρητής ενεργεί ελέγχους εις τους τόπους εργασίας και 

υποδεικνύει µέτρα ασφαλείας των µηχανικών εγκαταστάσεων και προστασίαν εκ τούτων των 

εργαζοµένων, ενασκεί τον έλεγχον της εφαρµογής των διατάξεων ή των διοικητικών µέτρων, 

αντικείµενον των οποίων είναι η σωµατική ακρεραιότης των µισθωτών εις τους τόπους της 

εργασίας, ερευνά την φύσιν και τας αιτίας των ατυχηµάτων εργασίας και υποδεικνύει τα προς 

αποτροπήν της επαναλήψεώς των ενδεικνυόµενα µέτρα. 

4. Ο Υγειονοµικός Επιθεωρητής ενεργεί ελέγχους εις τους τόπους εργασίας, και 

υποδεικνύει µέτρα, αναφερόµενα εις την υγιεινήν ατών, εις την προστασίαν της υγείας των 

εργαζοµένων, διαπιστώνει τα αποτελέσµατα των ατυχηµάτων και γνωµοδοτεί επ’ αυτών, ερευνά 

την φύσιν και τας αιτίας των επαγγελµατικών νόσων και υποδεικνύει τα προς αποτροπήν αυτών 

ενδεικνυόµενα µέτρα, ενασκεί τον έλεγχον επί της εφαρµογής των διατάξεων ή των διοικητικών 

µέτρων, των οποίων αντικείµενον είναι η διαφύλαξις της υγείας των εις τους τόπους της 

εργασίας µισθωτών. 

5. Ο Επόπτης Εργασίας και ο Βοηθός Επόπτης Εργασίας επιβλέπει την εφαρµογήν 

της εργατικής Νοµοθεσίας, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστήν τήρησιν και εκτέλεσιν των υπό 

των τεχνικών και υγειονοµικών Επιθεωρητών διατασσοµένων µέτρων, χορηγεί τας αδείας 

προσθέτων ωρών εργασίας, ή εργασίας κατά την Κυριακήν κατά τα εκάστοτε οριζόµενα. 

6. Εις τους παρά ταις Επιθεωρήσεσι Εργασίας Επόπτας Εργασίας α’ τάξεως ανήκει 

η µέριµνα των επιλύσεων των µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων αναφυοµένων Συλλογικών ή 

ατοµικών διαφορών, η Οργάνωσις συστηµατικής επεµβάσεως προς συνδιαλλαγήν των 

διϊσταµένων µερών, η µεθοδική συλλογή στοιχείων αναφεροµένη εις τας διαφοράς ταύτας, ως 

και πάσα άλλη εργασία ήτις ανατίθεται αυτοίς υπό των Επιθεωρητών Εργασίας. 
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Τας αυτάς αρµοδιότητας έχουσι και οι παρά τοις Γραφείοις Επιθεωρήσεως Εργασίας 

Καβάλας και Βόλου Επόπτου Εργασίας α’ τάξεως, εφ’ όσον δεν προϊστανται των Γραφείων 

τούτων. 

7. Τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας προεδρεύουσιν απασών των 

εν τη περιφερεία των λειτουργουσών Επιτροπών και Συµβουλίων αρµοδιότητος Υπουργείου 

Εργασίας, εκτός αν εξ ειδικών διατάξεων ορίζωνται ως Πρόεδροι ειδικά πρόσωπα. 

8. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού της Εργασίας θέλουσι 

καθορισθή ειδικώτερον τα καθήκοντα και ο τρόπος εκπληρώσεως των έργων των οργάνων του 

Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

 

Άρθρον 8. 

 

 Τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας δικαιούνται προς ενέργειαν 

επιθεωρήσεως να εισέρχονται εις τα Καταστήµατα και τους τόπους εργασίας, τους υποκειµένους 

εις τα διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, οποτεδήποτε της ηµέρας και κατά τη νύκτα, εφ’ όσον 

κατ’ αυτήν διεξάγεται εργασία, µετ’ επίδειξιν του δελτίου ταυτότητός των, εάν τούτο ήθελε 

ζητηθή. 

 Το δελτίον ταυτότητος χορηγείται υπό του Υπουργού Εργασίας και προσυπογράφεται 

υπό των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών. 

 Τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελον 

αποκαλύψει µυστικά παραγωγής εν γένει µεθόδους εκµεταλλεύσεως των οποίων έλαβον γνώσιν 

κατά την επίσκεψιν των διαφόρων τόπων εργασίας προς ενάσκησιν των καθηκόντων των, ή 

ήθελον κατονοµάσει ή υποδείξει προς τους εργοδότας ή υπαλλήλους τους υποβαλόντας αυτοίς 

παράπονα ή πληροφορίας δια την µη τήρησιν εις τους τόπους εργασίας των διατάξεων προς 

προστασίαν των εργαζοµένων ή ήθελον χορηγήσει πληροφορίας ή αντίγραφα εκ των 

υποβαλλοµένων αυτοίς στοιχείων ή καταστάσεων προσωπικού διώκονται πειθαρχικώς 

 

Άρθρον 9. 

 

1. Αι δικαστικαί, διοικητικαί, αστυνοµικαί και κοινοτικαί Αρχαί οφείλουσι να 

παρέχωσι πάσαν αιτουµένην συνδροµήν εις τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας 

προς εκτέλεσιν των ανατεθειµένων αυτοίς καθηκόντων δια των εκάστοτε καταλλήλων µέσων, 

άτινα δύνανται να διατεθώσιν αναλόγως των τοπικών όρων. 

2. Εις τα µέρη ένθα δεν εδρεύει Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας την εφαρµογήν 

της κειµένης εργατικής Νοµοθεσίας επιµελείται η οικεία Αστυνοµική Αρχή αναπληρούσα καθ’ 

όλας τας αρµοδιότητας τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας, αναφέρουσα εις την 
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οικείαν Επιθεώρησιν Εργασίας τας χορηγηθείσας αδείας εργασίας, καθ’ υπέρβασιν των νοµίµων 

χρονικών ορίων ή κατά τας Κυριακάς, ως ορίζεται υπό των ειδικών Νόµων, τα επισυµβάντα 

ατυχήµατα, την έναρξιν το πρώτον των εργασιών Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών εργαστηρίων ή 

την επέκτασιν αυτών, των παρά των υπ’ αυτήν οργάνων υποβαλλοµένων µηνύσεων επί 

παραβάσει διατάξεων των εργατικών Νόµων, των διενεργηθέντων ελέγχων εις τους τόπους 

εργασίας, των θεωρηθεισών καταστάσεων, ως και παν στοιχείον σχετικόν µε την εφαρµογήν της 

εργατικής νοµοθεσίας, κατά τα ειδικώτερον δια ∆ιατάγµατος ορισθησόµενα. 

3. Εις τα Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας δι’ αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου, 

δια τας Αθήνας και Πειραιά του Υπουργού Εσωτερικών και της Βορείου Ελλάδος του Υπουργού 

Βορείου Ελλάδος αποσπώνται Αστυνοµικοί Υπάλληλοι προς ενίσχυσιν των οργάνων του 

Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

4. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 

Εσωτερικών και Εργασίας, καθορισθήσονται ειδικώτερον αι σχέσεις µεταξύ των οργάνων του 

Σώµατος Επιθεωρήσεων Εργασίας και των ∆ικαστικών, ∆ιοικητικών, Αστυνοµικών και 

∆ηµοτικών Αρχών, ως και ο τρόπος ενισχύσεως των οργάνων τούτων εν τη εκτελέσει των 

ανατεθειµένων αυτοίς καθηκόντων. 

 

Άρθρον 10. 

 

1. Οι κύριοι ∆ιευθυνταί και επιτετραµµένοι των Βιοµηχανικών, Εµπορικών, 

Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων ή οιωνδήποτε εργασιών υποχρεούνται : 

α) Να αναγγέλωσιν εντός µηνός εις τα οικεία όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως 

Εργασίας την έναρξιν το πρώτον των εργασιών των, πάσαν ουσιώδη προσθήκην ή νέαν 

εγκατάστασιν γενοµένην εις την εργασίαν ή επιχείρησίν των και πάσαν µερικήν ή ολικήν 

αναστολήν των εργασιών των. 

β) Να παρέχωσιν εις τα αυτά όργανα λεπτοµερή στοιχεία των Μηχανικών 

εγκαταστάσεων κατά κατηγορίας και ειδικότητας. 

γ) Να αναγγέλωσιν εις τα αυτά όργανα, εντός 8 ωρών, τα συµβαίνονται ατυχήµατα 

και εφ΄’ όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρώσιν αµετάβλητα πάντα 

εκείνα τα στοιχεία άτινα δύνανται να χρησιµεύσωσιν προς εξακρίβωσιν των αιτίων του 

ατυχήµατος. 

δ) Υποχρεούνται όπως αναρτώσιν εις εµφανές µέρος του Εργοστασίου ή 

Εργαστηρίου ή Καταστήµατος την θεωρηµένην κατάστασιν ωρών εργασίας ως και εγκεκριµένον 

παρά του αρµοδίου Επιθεωρητού Εργασίας ειδικόν κανονισµόν, εφ’ όσον εν τη τελευταία ταύτη 

περιπτώσει το απασχολούν προσωπικόν υπερβαίνει τους πέντε µισθωτούς. 
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ε) Να υποβάλωσιν εις τα αυτά όργανα πίνακας εµφαίνοντας 1) Τα επ’ αµοιβή 

απασχολούµενα εν τη Επιχειρήσει ή εργασία πρόσωπα και ειδικότητα απασχολήσεως. 

2) Τας εξ αυτής καθόλου αποδοχάς εκάστου, είτε εις χρήµα, είτε εις είδη, είτε εις 

αµφότερα και  

3) Την ηλικίαν και την οικογενειακήν κατάστασιν αυτών. 

2. Τιµωρείται δια προστίµου πεντακοσίων µέχρι πέντε χιλιάδων (500 – 5.00) 

µεταλλικών δραχµών, αν δυνάµει άλλων διατάξεων του ποινικού Νόµου δεν συντρέχη 

περίπτωσις επιβολής µεγαλυτέρας ποινής, ο παρεµποδίζων την είσοδον των οργάνων του 

Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας εις τους τόπους εργασίας, προς εκτέλεσιν των έργων, ως και ο 

δολίως παρέχων στοιχεία ή πληροφορίας ανακριβείς κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των ή 

κατά τ΄ ανωτέρω. 

 

Άρθρο 11. 

 

1. Αι Επιθεωρήσεις Εργασίας και τα Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας 

στεγάζονται υποχρεωτικώς εντός των κατά τόπους Νοµαρχιακών ή ∆ηµαρχιακών 

Καταστηµάτων, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, αι Υπηρεσίαι 

δε παρ’ ας συστεγάζονται υποχρεούνται να παρέχωσιν ύδρευσιν, φωτισµόν, θέρµανσιν και 

καθαριότητα. 

2. Εν περιπτώσει αδυναµίας στεγάσεως, ως ανωτέρω, αι Υπηρεσίαι στεγάζονται εις 

επί τούτω µισθούµενα ιδιωτικά οικήµατα, εγγραφοµένης κατ’ έτος εις τον προϋπολογισµόν 

εξόδων του Υπουργείου Εργασίας υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον της αναγκαίας πιστώσεως δια 

τα έξοδα ενοικίων, επιπλώσεως, καθαριότητος, υδρεύσεως, θερµάνσεως, γραφικής ύλης και 

φωτισµού αυτών. 

3. Τα έξοδα γραφικής ύλης, φωτισµού, υδρεύσεως, καθαριότητος και θερµάνσεως 

προσδιορίζονται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, 

χορηγούνται δε κατ’ αποκοπήν και άνευ αποδόσεως λογαριασµού εις τους Προϊσταµένους των 

υπηρεσιών τούτων. 

4. Τα όργανα του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας δικαιούνται ελευθέρας 

κυκλοφορίας εις τα συγκοινωνιακά µέσα της περιφερείας των. 

 

Άρθρον 12. 

 

1. Οι ήδη υπηρετούντες Επόπται Εργασίας εντάσσονται αναλόγως του βαθµού των 

δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, µετά γνώµην του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 

δηµοσιευµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
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 Οι τυχόν κρινόµενοι υπεράριθµοι εντάσσονται εις την προηγουµένην τάξιν Επόπτου 

Εργασίας ή Βοηθού Επόπτου Εργασίας διατηρούντες τον βαθµόν και τον µισθόν ον κέκτηνται. 

 Οι ήδη υπηρετούντες ως Επόπται οικοδοµικών εργασιών εντάσσονται ως Βοηθοί 

Επόπται Εργασίας, µε τον όν βαθµόν και µισθόν κέκτηνται. 

 Τα τυχόν προκύπτοντα κενά εκ της ως άνω εντάξεως δύνανται να πληρούνται δι’ 

αποφάσεως του υπουργού Εργασίας µετατάξεως υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

αντιστοίχου βαθµού ή υπαλλήλων ασφαλιστικών οργανισµών υπηρετούντων κατ’ απόσπασιν εις 

υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας υπέρ την πενταετίαν, δι’ ους θέλει υπολογισθή και η 

προϋπηρεσία των παρ’ οργανισµοίς. 

2. Ως Τεχνικοί Επιθεωρηταί εντάσσονται οι ήδη υπηρετούντες τεχνικοί 

Επιθεωρηταί Εργασίας, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας κατά τ’ ανωτέρω, 

διατηρουµένων δύο εκ των ήδη υπηρετούντων ως υπεραρίθµων, εις ισαρίθµους προσωρινάς 

οργανικάς θέσεις, εις ους δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας δύναται να ανατίθηται η 

εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισµός των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. 

3. Επόπτης Εργασίας κριθείς στάσιµος δύναται να µετατίθεται και εις Γραφείον 

Επιθεωρήσεως Εργασίας κατωτέρας τάξεως της του βαθµού του. 

4. Κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος δεν εφαρµόζονται αι διατάξεις των 

άρθρων 22 και επέκεινα του Νόµου 1811/1951. 

 

Άρθρον 13. 

 

 Οι εκάστοτε προσλαµβανόµενοι Βοηθοί Επόπται Εργασίας φοιτούν υποχρεωτικώς επί 

εξάµηνον τουλάχιστον εις ειδικήν Σχολήν, ης η σύστασις, λειτουργία, διδακτέα ύλη, ως και πάσα 

αναγκαία λεπτοµέρεια δια την λειτουργίαν αυτής καθορισθήσεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 

Εργασίας δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρον 14. 

 

1. Εις το Γραφείον Εργασίας Λιµένος Θεσσαλονίκης ανατίθεται προσέτι η 

παρακολούθησις της ρυθµίσεως των φορτοεκφορτωτικών εργασιών των Λιµένων της Βορείου 

Ελλάδος και η εισήγησις παρά τω Υπουργείω Εργασίας και τη Γενική ∆ιοικήσει Βορείου 

Ελλάδος, παντός µέτρου συντείνοντος εις την κανονικωτέραν και οικονοµικωτέραν λειτουργίαν 

των λιµένων τούτων ως και των παρ’ αυτοίς λειτουργούντων Γραφείων Εργασίας Λιµένων. 

 Ο ∆ιευθυντής του εν λόγω Γραφείου προεδρεύει των Επιτροπών Ρυθµίσεως 

Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Θεσσαλονίκης και µετέχει µετά ψήφου εις πάσης φύσεως Συµβούλια 

ή Επιτροπάς της περιφερείας Θεσσαλονίκης, τας εντεταλµένας µε την ρύθµισιν εργατικών 
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φορτοεκφορτώσεως, µεταφοράς και αποθηκεύσεως, ως και δικαιωµάτων επιδρώντων επί του 

κόστους των διακινουµένων αγαθών. 

2. Οι ∆ιευθυνταί Γραφείων Εργασίας Λιµένων, κατέχοντες του αυτού είδους 

(τίτλου) θέσεις ανεξαρτήτως βαθµού, κρίνονται κατ’ εφαρµογήν του Ν.∆. 2500/1953 ενιαίως. 

 

Άρθρον 15. 

 

Εις την παράγραφον 4 του άρθρου 4 του Ν.2348/1953 “περί τροποποιήσεως, 

συµπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφοροσών την επεξεργασίαν των φύλλων του 

καπνού και συγχωνεύσεως του Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών µετά του Ι.Κ.Α., ως 

ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως”, προστίθενται τα εξής : 

 “Ο κατά τ’ ανωτέρω αριθµός των 360 ηµερών εργασίας κατά την τελευταίαν πενταετίαν 

µειούται εις 330, εφ’ όσον ο εκ των ησφαλισµένων εις το Τ.Α.Κ. τυγχάνει ανάπηρος πολέµου, 

λόγω δε της αναπηρίας του δεν ηδυνήθη να πραγµατοποιήσει πλέον των 330 ηµερών εργασίας. 

 Εξαιρετικώς προκειµένου περί ησφαλισµένων της περιφερείας Φθιώτιδος, µη 

δυνηθέντων λόγω της στρατεύσεώς των εις τα Τ.Ε.Α. και Μ.Ε.Α. και λοιπάς βοηθητικάς 

υπηρεσίας του στρατού ν’ αναλάβωσιν εργασίαν εις τα πλησιέστερα κέντρα επεξεργασίας 

καπνού, εις τα οποία συνήθως απησχολούντο ως καπνεργάται, ο κατά τ’ ανωτέρω αριθµός των 

360 ηµερών εργασίας κατά την τελευταίαν πενταετίαν δια την θεµελίωσιν δικαιώµατος εις 

αποζηµίωσιν µειούται εις 75 ηµέρας εργασίας. 

 Περί της συνδροµής των ανωτέρω λόγων αποφαίνεται τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου ο 

Υπουργός της Εργασίας”. 

 Αι κατ’ εφαρµογήν των προηγουµένων εδαφίων αιτήσεις χορηγήσεως της εφ’ άπαξ 

αποζηµιώσεως δέον να υποβληθώσιν επί ποινή απαραδέκτου εντός εξήκοντα ηµερών από της 

δηµοσιεύσεως του παρόντος. 

 

Άρθρον 16. 

 

 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, πάσα δε ειδική ή γενική διάταξις αντικειµένη εις αυτόν καταργείται. 

 

Εν Αθήνας τη 10 Αυγούστου 1954.  

ΠΑΥΛΟΣ 

             Β 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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