ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι πότε ένα
ατύχημα είναι εργατικό
Εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τους κανονισμούς ορίζεται κάθε στιγμιαίο
συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική βλάβη ή απώλεια ζωής σε εργοδοτούμενο
ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά την διάρκεια της εργασίας του ή κατά την
διάρκεια της συνήθους διαδρομής μεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του.

Πότε ένα εργατικό ατύχημα είναι γνωστοποιείσιμό?
Το εργατικό ατύχημα είναι γνωστοποιήσιμο στην περίπτωση που το
εργοδοτούμενο πρόσωπο απωλέσει την ζωή του ή καθίσταται ανίκανο να εκτελεί
τη συνηθισμένη του εργασία στην οποία εργοδοτείται ή απασχολείται, για
τέσσερις ή περισσότερες ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του
ατυχήματος.

Ποιος πρέπει να γνωστοποιήσει το ατύχημα?
Υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του ατυχήματος αμέσως στο αρμόδιο
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας που συνέβη το
ατύχημα, έχει ο εργοδότης .

Τι πρέπει να κάνουμε αν δεν γνωστοποιηθεί το ατύχημα?
Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν το πράξει, τότε μπορεί ο εργαζόμενος ή
εκπρόσωπος του να τηλεφωνήσει ανώνυμα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
και να το καταγγείλει. Σε περίπτωση που στο ατύχημα έχει τραυματισμό και ο
εργοδότης δεν το δηλώσει για να μπορέσει να γίνει διερεύνηση από τους
επιθεωρητές, τότε είναι καλά έστω και εκ των υστέρων να δηλωθεί από τον
εργαζόμενο ή άλλο πρόσωπο, για να παραπεμφθεί στο δικαστήριο ο εργοδότης
για παραποίηση σκηνής ατυχήματος .
Παράλληλα με την γνωστοποίηση στο ΤΕΕ οι επιτροπές ασφάλειας είναι σωστό
να ενημερώνουν και την συντεχνία.

Τι έντυπο πρέπει να συμπληρώνουμε για τις κοινωνικές ασφαλίσεις?
Μετά από ατύχημα ο εργαζόμενος πρέπει να συμπληρώνει αίτηση για επίδομα
σωματικής βλάβης και όχι αίτηση για επίδομα ασθενείας. Αυτό είναι αναγκαίο
όχι γιατί θα πληρωθεί περισσότερα λεφτά ως επίδομα, αλλά θα είναι τεκμήριο
ότι έγινε το εργατικό ατύχημα σε μελλοντική απαίτηση για αποζημιώσεις.
Οι παροχές που προβλέπονται από την νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε
περίπτωση εργατικού ατυχήματος η επαγγελματικής ασθένειας είναι:
α .Το επίδομα σωματικής βλάβης
β. Οι παροχές αναπηρίας
βοήθημα αναπηρίας
σύνταξη αναπηρίας.
γ. Παροχές λόγω θανάτου
Σύνταξη Χηρείας
Επίδομα ορφάνιας.

Επίδομα Σωματικής Βλάβης.
Το επίδομα αυτό το δικαιούνται οι μισθωτοί χωρίς ασφαλιστικές προϋποθέσεις
αρκεί ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι κατά την ημέρα που υπέστη το ατύχημα ή
που προσεβλήθη από τη συγκεκριμένη επαγγελματική ασθένεια ήταν μισθωτός.
Η έννοια του εργατικού ατυχήματος αποδίδεται από το άρθρο 47 του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου
-

Ύψος επιδόματος.
Το επίδομα σωματικής βλάβης πληρώνεται εφόσον ο δικαιούχος είναι
ανίκανος για εργασία για περίοδο μέχρι 312 ημέρες 12 μήνες δηλαδή και ο
εργοδοτούμενος δεν τυγχάνει οποιασδήποτε πληρωμής από μέρους του
εργοδότη του.
Το Επίδομα αποτελείται από :
60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών
αυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο νοουμένου ότι αυτή δεν εργάζεται
και κατά 10% για κάθε ένα εξαρτώμενο παιδί μέχρι 2.

Συμπληρωματικό Επίδομα
50% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων που έχει
εις πίστη του ο ασφαλισμένος κατά το σχετικό έτος εισφορών .Σημειώνεται ότι το
ποσό του επιδόματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό
των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
Βοήθημα Αναπηρίας.
Σε περίπτωση που συνεπεία του ατυχήματος παραμείνει οποιαδήποτε αναπηρία
στον ασφαλισμένο ,τότε ο ίδιος υποβάλλει σχετική αίτηση για σύνταξη
αναπηρίας και παραπέμπεται στη συνέχεια για εξέταση από το αρμόδιο Ιατρικό
Συμβούλιο το οποίο με βάση τον Έκτο Πίνακα του Νόμου καθορίζει το ποσοστό
της αναπηρίας του. Αν ο βαθμός της αναπηρίας του είναι μεταξύ 1 % και 9% δεν
του καταβάλλεται καμιά παροχή . Αν ο βαθμός της αναπηρίας που θα του
υπολογίσει το Ιατρικό Συμβούλιο είναι μεταξύ 10% και 19% του καταβάλλεται
βοήθημα αναπηρίας το οποίο ισούται με τη σύνταξη βαθμού μεταξύ 10% και
19% που θα έπαιρνε, αν είχε τέτοιο βαθμό, για επτά χρόνια.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Αν ο βαθμός που θα του υπολογίσει το Ιατρικό Συμβούλιο είναι μεταξύ 20% και
100% ,τότε του χορηγείται μηνιαία σύνταξη αναπηρίας, το ύψος της οποίας σε
βαθμό 100% υπολογίζεται ως ακολούθως:
Βασική Σύνταξη.
60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει
κατά τον χρόνο πληρωμής του, αυξανόμενο στο 80% 90% η 100% για δικαιούχο

μέχρι τρία εξαρτώμενα .όπως και για τις άλλες παροχές.
Συμπληρωματική Σύνταξη
60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου ορού των ασφαλιστικών
μονάδων συμπληρωματικής ασφάλισης του δικαιούχου κατά την περίοδο που
αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του δεύτερου συμπληρωμένου έτους εισφορών
πριν από την ημέρα του ατυχήματος και τελειώνει την τελευταία εβδομάδα πριν
από την εβδομάδα του σχετικού ατυχήματος.
Για βαθμό αναπηρίας κάτω του 100% τόσο η βασική όσο και η συμπληρωματική
σύνταξη αναπηρίας υπολογίζονται ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας της κάθε
περίπτωσης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Σύνταξη Χηρείας
Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται στη χήρα του αποθανόντος συνεπεία εργατικού
ατυχήματος ασφαλισμένου το ύψος της οποίας έχει ως ακολούθως
Βασική Σύνταξη.
60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει
κατά την περίοδο της πληρωμής και αυξάνεται στο 80%. 90% και 100% για ένα,
δύο η τρία εξαρτώμενα αντίστοιχα.
Συμπληρωματική Σύνταξη.
60% της συμπληρωματικής σύνταξης αναπηρία βαθμού 100 % που θα λάμβανε ο
σύζυγος κατά την ήμερα του θάνατοι του
Επίδομα Ορφάνιας.
Το ύψος του επιδόματος ορφάνιας στη περίπτωση που και οι δυο γονείς

απεβίωσαν και ο ένας συνεπεία εργατικού ατυχήματος, ή απεβίωσε συνεπεία
εργατικού ατυχήματος ο γονέας που συντηρούσε το ορφανό αποκλειστικά η
κατά κύριο λόγο κατά το χρόνο του θανάτου του σε περίπτωση που οι γονείς δε
συζούσαν .
Βασικό Επίδομα
40% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών
Συμπληρωματικό Επίδομα.
50%της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας που καταβαλλόταν ή θα
καταβαλλόταν για το θάνατο του γονέα του ορφανού. Σε περίπτωση που τα
ορφανά είναι πέραν των δύο τότε το ύψος του συμπληρωματικού επιδόματος
μειώνεται ανάλογα ώστε το ολικό ποσό του επιδόματος για όλα τα ορφανά να
μην υπερβαίνει το ύψος της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας.
Στην περίπτωση που ο ένας γονέας απεβίωσε συνεπεία εργατικού ατυχήματος
και ο άλλος δε δικαιούται σε σύνταξη ή η μητέρα του ορφανού λάμβανε σύνταξη
χηρείας και συνήψε στη συνέχεια γάμο τότε το ύψος του επιδόματος ορφάνιας
είναι όσο με το 20% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών για κάθε ορφανό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Μισθωτό πρόσωπο υπέστη ατύχημα σήμερα τον Μάιο του 2018 και υποβάλλει
αίτηση για επίδομα σωματικής βλάβης αφού δεν μπορεί να εργαστεί και ο
εργοδότης του δεν του καταβάλλει διαρκούσης της αποχής του από την εργασία
του πλήρεις αποδοχές.

Η αίτησή του εξετάζεται από τον αρμόδιο εξεταστή απαιτήσεων ο οποίος
διαπιστώνει από τα έγγραφα και αλλά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ότι
πράγματι πρόκειται για επαγγελματικό ατύχημα. Στη συνέχεια ελέγχει τον
ασφαλιστικό του λογαριασμό και διαπιστώνει ότι δικαιούται επίδομα τόσο στο
βασικό όσο και στο αναλογικό μέρος εφόσον κατά το έτος παροχών που είναι
στην προκειμένη περίπτωση το έτος 2016 εχει 2.5 μονάδες

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ υπολογίζεται με βάση την πρώτη ασφαλιστική μονάδα που
σήμερα έχει αξία 174.38 ευρώ την εβδομάδα. Ο αιτητής έχει σύζυγο που δεν
εργάζεται και ένα ανήλικο παιδί ως

εξαρτώμενά του πρόσωπα , έτσι το βασικό

του επίδομα ισούται με το 90% του πιο άνω πιο πάνω ποσού δηλ. 60% για τον
ίδιο 20% για τη σύζυγο και 10% για το παιδί του.
174.38*90%=156.94 ευρω την εβδομάδα.
ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ισούται με το 50% των ασφαλιστικών μονάδων που
είναι πέραν της πρώτης μέχρι δύο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος
έχει 2.5 μονάδες. Η πρώτη μονάδα χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του
βασικού επιδόματος και απομένουν 1.5 για το αναλογικό μέρος ετσι το
αναλογικό επίδομα ισούται με το 50% των ασφαλιστέων αποδοχών που
αντιπροσωπεύουν οι 1.5 μονάδες δηλ.1.5 μονάδες *174.38 *50%=130 78 ευρω
Σύνολο εβδομαδιαίου ποσού επιδόματος 156. 94 βασικό +130.78=287 72 ευρώ
την εβδομάδα .

Το επίδομα αυτό θα το πληρώνεται ο ασφαλισμένος ενόσω δεν μπορεί να
εργασθεί γεγονός που το υποστηρίζει με τα σχετικά Ιατρικά Πιστοποιητικά τα
οποία δυνατό να χρειάζονται και έγκριση από αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο Η
μέγιστη περίοδος πληρωμής του επιδόματος είναι 12 μήνες.

Στη συνέχεια αφού αποθεραπευθεί στα ενδιάμεσα ή παρέρθουν οι 12 μήνες και
του απέμεινε οποιαδήποτε αναπηρία υποβάλλει αίτηση για σύνταξη Αναπηρίας.
Στην περίπτωση αυτή ο αιτητής παραπέμπεται σε Ιατρικό Συμβούλιο το οποίο
και υπολογίζει με βάση τον ΕΚΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΘΡΟ 49 του Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμου το βαθμό αναπηρίας του.
Αν ο βαθμός Αναπηρίας του είναι μεταξύ 1% και 9% δε δικαιούται σε
οποιαδήποτε παροχή.
Αν ο βαθμός Αναπηρίας είναι μεταξύ 10% και 19% δικαιούται σε εφάπαξ ποσό
που είναι ανάλογο με το βαθμό της αναπηρίας του.
Αν τέλος ο βαθμός αναπηρίας του είναι 20% και πάνω του πληρώνεται σύνταξη
αναπηρίας.
Σημειώνεται εδώ ότι ο δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας ανεξάρτητα από βαθμό
μπορεί να εργάζεται όπου και όπως θέλει χωρίς καμία επίπτωση.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που συνεπεία του επαγγελματικού Ατυχήματος ο ασφαλισμένος
πεθάνει τότε η χήρα του δικαιούται σε σύνταξη Χηρείας . Το βασικό ύψος της
οποίας είναι ίσο με το 60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών αυξανόμενο σε 80% για ένα σε 90% για δύο και σε 100% για τρία
εξαρτώμενα .
Το αναλογικό μέρος της σύνταξης της ισούται με το 60% της αναλογικής
σύνταξης αναπηρίας σε βαθμό 100%.
2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ.
Σε περίπτωση θανάτου και τω δύο γονέων και ο ένας τουλάχιστο όταν
ασφαλισμένος ή του γονέα που είχε την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του

ανηλίκου εφόσον ο γονέας αυτός ήταν ασφαλισμένος και ο επιζών γονέας δε
συζούσε με το γονέα που είχε αποβιώσει τότε το ανήλικο δικαιούται επίδομα
Ορφάνιας.

Πότε χρονικά κινούμε διαδικασίες διεκδίκησης αποζημιώσεων?
Αν κάποιος εργαζόμενος πάθει σοβαρό εργατικό ατύχημα πρέπει να αναμένει να
αναρρώσει και μετά να κίνηση διαδικασία οποιονδήποτε απαιτήσεων μπορεί να
έχει από τον εργοδότη του και την ασφαλιστική του εταιρεία. Αυτό επιβάλλεται
για να μπορεί ο θεράπων ιατρός του να μπορεί να του δώσει τελική ιατρική
αναφορά για τυχών αναπηρίες ή άλλες επιπτώσεις από το ατύχημα.
Τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Εργαζόμενος που έπαθε εργατικό ατύχημα δεν πρέπει να υπογράφει
οποιονδήποτε έντυπο που μπορεί να βλάψει την υπόθεση του για μελλοντικές
απαιτήσεις .

Άλλες ευθύνες του εργοδότη
Όλοι οι εργοδότες έχουν νομική ευθύνη όπως ασφαλίζουν το όλο το προσωπικό
τους σε ασφαλιστική εταιρεία για εργατικά ατυχήματα.
Το ασφαλιστήριο έγγραφο πρέπει να είναι αναρτημένο στο γραφείο του
εργοδότη ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν την ασφαλιστική εταιρεία που
είναι ασφαλισμένοι.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΟ

