
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24 Ιουλίου 1912 
 
Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώµα της Επιθεωρήσεως της Εργασίας 
Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας.  
(ΦΕΚ 229/Α/28-7-12) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπόψη τα άρθρα 21, 22, 23 και 24 του νόµου ∆ΚΘ΄(4029) της 24 Ιανουαρίου 1912 
περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων, προτάσει του Ηµετέρου επί της Εθνικής Οικονοµίας 
Υπουργού, µετά γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, απεφασίσαµεν και 
διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1 
 
Η επίβλεψις της εφαρµογής των προστατευτικών των εργατών νόµων, πλην των κανονιζόντων 
την εν τοις µεταλλείοις, ορυχείοις και σιδηροδρόµοις εργασίαν, ανατίθεται εις τα αστυνοµικά 
όργανα και εις το σώµα Επιθεωρήσεως Εργασίας, αποτελούµενον εκ των εν τω άρθρω 21 του 
νόµου ∆ΚΘ΄ (4029) οριζοµένων επιθεωρητών και εποπτών εργασίας. 
 

Άρθρον 2 
 
Το ειδικόν σώµα Επιθεωρήσεως της Εργασίας εδρεύει εν Αθήναις και υπάγεται εις το 
Υπουργείον της Εθνικής Οικονοµίας (Τµήµα Ζ΄ Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας). 
 

Άρθρον 3 
 
Η επίβλεψις της εφαρµογής των εργατικών νόµων εν τοις µεταλλείοις, ορυχείοις και λατοµείοις, 
ανήκει εις τον επιθεωρητήν των Μεταλλείων, υπαγόµενον ως προς τα ειδικά αυτού καθήκοντα 
εις τας διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 15 του παρόντος Β. διατάγµατος. – Ο αυτός 
επιθεωρητής υποβάλλει κατά Ιανουάριον εκάστου έτους εις το Υπουργείον έκθεσιν συµφώνως 
προς τους ορισµούς του άρθρου 16 του διατάγµατος τούτου. 

 
Άρθρον 4 

 
Αι δικαστικαί, διοικητικαί και αστυνοµικαί αρχαί οφείλουσι να υποστηρίζωσι τους επιθεωρητάς 
και επόπτας εργασίας προς εκτέλεσιν των ανατεθειµένων αυτοίς καθηκόντων δια των εκάστοτε 
καταλλήλων µέσων, άτινα δύνανται να διαθέτωσιν αναλόγως των τοπικών όρων και συνθηκών.  
 

Άρθρον 5 
 
Αι αστυνοµικαί αρχαία και οι δήµαρχοι οφείλουσι να έχωσι πάντοτε εις την διάθεισν των 
επιθεωρητών και εποπτών τα υπ’ αυτών εν σχέσει προς τους προστατευτικούς των εργατών 
νόµους τηρούµενα βιβλία και έγγραφα.  
 

Γενικά καθήκοντα. 
Άρθρον 6 

 
Οι επιθεωρηταί της εργασίας προβαίνουσιν εις επιθεωρήσεις των κατά τους σχετικούς νόµους 
και τα προς εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντα Β. διατάγµατος καταστηµάτων, τόπων ή οίκων 
εργασίας, κειµένων εν Αθήναις, Πειραιεί και τοις Περιχώροις και άνευ ειδικής διαταγής του 



Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, άπαξ τουλάχιστον ανά τρεις µήνας εκάτερος, εκτάκτως δε 
οσάκις διαταχθώσιν ή κρίνωσιν τούτο επάναγκες. Προκειµένου περί επιθεωρήσεως εις τας 
λοιπάς πόλεις του Κράτους, προβαίνουσιν εις επιθεώρησιν κατόπιν ειδικής διαταγής του 
Υπουργού.  
Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονοµίας δύναται δια πράξεώς του να κατανέµη την εργασίαν της 
επιθεωρήσεως κατά τους διαφόρους βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς ή µη τοιούτους κλάδους, 
µεταξύ των επιθεωρητών και εποπτών της Εργασίας. 
 

Άρθρον 7 
 
Έκαστος των δύο επιθεωρητών της Εργασίας έχει υπό τας αµέσους διαταγάς του ένα επόπτην 
εργασίας, προκειµένου περί επιθεωρήσεως ή υπηρεσιών αναγοµένων εις τα καθήκοντα του 
σώµατος της Επιθεωρήσεως της Εργασίας εις τας πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και τα περίχωρα. – 
∆εν δύνανται όµως οι επόπται εργασίας να προδώσιν εις επιθεωρήσεις ή έργα υπηρεσίας εκτός 
της περιφερείας των µνησθεισών πόλεων άνευ ειδικής διαταγής του Υπουργού. 
 

Άρθρον 8 
 

Οι επιθεωρηταί και επόπται εργασίας είναι εφωδιασµένοι δια πιστοποιητικού της ιδιότητός των, 
χορηγουµένου υπό του αρµοδίου Υπουργού, το οποίον χρησιµεύει εις αυτούς προς 
νοµιµοποίησιν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των.  
 

Άρθρον 9 
 
Τα γενικά καθήκοντα των επιθεωρητών και εποπτών προκύπτουσιν εκ του κειµένου των 
προστατευτικών των εργατών νόµων και των προς εκτέλεσιν αυτών Β. διαταγµάτων. 
Ειδικώτερον οι επιθεωρηταί οφείλουσι µεταβαίνοντες προς εκτέλεσιν των καθηκόντων να 
έρχωνται εις συνεννόησιν µετά των αρµοδίων αστυνοµικών αρχών ως προς τον τρόπον της 
εποπτείας της εφαρµογής των εργατικών νόµων συµφώνως προς το πνεύµα τούτων και περί των 
επιτυχεστέρων µέσων προς εφαρµογήν αυτών.  
Οι επιθεωρηταί εργασίας συµπληρούσι την βάσιν των αστυνοµικών αρχών δια συνεχούς 
καθοδηγήσεως τούτων ως εκ της ιδιαίτερας των τεχνικής µορφώσεως, ίνα επιτευχθή 
οµοιόµορφος εφαρµογή των σχετικών νόµων και Β. διαταγµάτων. Η δράσις αφ’ ετέρου των 
αστυνοµικών αρχών κυρίως συνίσταται εις την εφαρµογήν των διατάξεων και οδηγιών των 
προς κανονικήν εφαρµογήν των νόµων των Β. διαταγµάτων και έλεγχον ταύτης τεθειµένων και 
επίσης οφείλουσι να φροντίζωσι περί της κατά τους νόµους και τα Β. διατάγµατα τηρήσεως των 
υπό τούτων προβλεποµένων βιβλιαρίων εργασίας, µητρώων, καταλόγων, πινάκων, αναγγελιών, 
υπό τε των αστυνοµικών αρχών και εργοδοτών. 
 

Άρθρον 10 
 
Οι επόπται εργασίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των οφείλουσι τα συµµορφώνται προς 
τας οδηγίας του προϊσταµένου επιθεωρητού εργασίας. 
 

Ειδικά καθήκοντα επιθεωρητών. 
Άρθρον 11 

 
Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι η εξακρίβωσις και η άρσις εν τοις τόποις εργασίας, 
καταστάσεως ή συνθηκών αντικειµένων εις τους προστατευτικούς των εργατών νόµους.  
Αι επιθεωρήσεις γίνονται άνευ προηγουµένης προειδοποιήσεως του εργοδότου καθ’ οιανδήποτε 
ώραν της ηµέρας ή της νυκτός, εφ’ όσον γίνεται εργασία κατά την νύκτα, αλλά κατά τρόπον 
όσον το δυνατόν µη οχληρόν δια την επιχείρησιν. 



 
Άρθρον 12 

 
Οι επιθεωρηταί εργασίας, µεταβαίνοντες προς επιθεώρησιν εις πόλεις ή και κωµοπόλεις, 
οφείλουν κατά το δυνατόν να ορίζωσι καταλλήλους ώρας, καθ’ ας θα δέχωνται εν τω 
αστυνοµικώ καταστήµατι ακροάσεις παραπόνων των εργατών δυναµένας να αποβώσι κατά την 
εκτέλεσιν των καθηκόντων των χρησίµους.  
Γνωστοποίησις των ωρών τούτων γίνεται είτε δια της αστυνοµικής αρχής, είτε και δι’ εντοπίων 
εφηµερίδων.  
Ως προς το όνοµα του καταγγέλλοντος, οι επιθεωρηταί και επόπται οφείλουσι να τηρώσιν 
εχεµύθειαν. Ανώνυµοι καταγγελίαι δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. 
 

Άρθρον 13 
 
Οι επιθεωρηταί εργασίας οφείλουσι κατά το δυνατόν µεταβαίνοντες προς επιθεώρησιν εις 
βιοµηχανικά κέντρα, αφ’ ενός µεν να καθοδηγώσι τους εργοδότας προς ακριβή εφαρµογήν των 
διατάξεων των νόµων, αφ’ ετέρου δε να κάµνωσιν εις τας εργατικάς τάξεις διαλέξεις προς 
υποβοήθησιν των εργατών εν τη κατανοήσει των υπέρ αυτών νοµικών διατάξεων. 
 

Άρθρον 14 
 
Οι επιθεωρηταί και επόπται βεβαιούσι τας παραβάσεις των νόµων και Β. διαταγµάτων δια 
πρωτοκόλλων.  
Τα πρωτόκολλα ταύτα συντάσσονται εις διπλούν και, ει δυνατόν, αµέσως ως εβεβαιώθη ο 
επιθεωρητής ή ο επόπτης περί της παραβάσεως. Το εν των πρωτοκόλλων διαβιβάζεται εις την 
αρµοδίαν εισαγγελικήν ή αστυνοµικήν αρχήν, το δε έτερον υποβάλλεται εις το Υπουργείον.  
Το πρωτόκολλον περιέχει σαφή µνείαν του τόπου, του χρόνου και του είδους της παραβάσεως 
και υπογράφεται παρ΄ατου συντάξαντος αυτό και του παραβάτου ή αν ούτος είναι απών ή 
αρνήται ή αδυνατή να υπογράψη, γίνεται µνεία περί τούτου. Αι εισαγγελικαί και αστυνοµικαί 
αρχαί µεριµνώσι περί της ταχείας εισαγωγής των υπαιτίων εις δίκην, το δε αποτέλεσµα ταύτης 
αναφέρουσιν εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονοµίας.  
Τα κατά το άρθρον τούτο καθήκοντα αφορώσι και τους επόπτας εργασίας εν τη εκτελέσει 
ειδικών διαταγών.  
 

Άρθρον 15 
 
Οι επιθεωρηταί εργασίας παρακολουθούσι τα της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας 
µελετώντες τας παρουσιαζοµένας ελλείψεις εν τη εφαρµογή ταύτης και αναφέροντες περί 
τούτου εις το Υπουργείον. 
 

Άρθρον 16 
 
Εντός του Ιανουαρίου και του Ιουλίου εκάστου έτους οι επιθεωρηταί υποβάλλουσιν εις το 
Υπουργείον εκθέσεις.  
Προς τον σκοπόν τούτον τηρούσι τακτικώς «Βιβλίον Επιθεωρήσεως», εν ω αναγράφουσιν 
ηµερησίως τας γενοµένας επιθεωρήσεις και τας εξ αυτών παρατηρήσεις των. Το βιβλίον τούτο 
υποβάλλουσιν εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους εις το Υπουργείον.  
Εν ταις εκθέσει ταύταις αναφέρονται:  
α) Ο αριθµός, το είδος, ο χρόνος καιο τόπος των κατά το παρελθόν εξάµηνον γενοµένων 
επιθεωρήσεων και διαλέξεων.  
β) Γενικαί παρατηρήσεις επί της εφαρµογής των εργατικών νόµων.  
γ) Ειδικαί παρατηρήσεις περί της προστασίας των νεαρών προσώπων και εργατίδων.  



δ) Παρατηρήσεις επί της προστασίας κατά των εκ των µηχανηµάτων κινδύνων και όρων 
υγιεινής.  
ε) Παρατηρήσεις επί της οικονοµικής και ηθικής καταστάσεως των εργατικών τάξεων.  
Εις τον Ηµέτερον επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 
 

Εν Αθήναις τη 24 Ιουλίου 1912 
 

Εν Ονόµατι του Βασιλέως 
Ο Αντιβασιλεύς 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ 
 

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονοµίας 
ΑΝ∆Ρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


