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1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

1.1 Άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου 

Κεφ. 148 , υποχρέωση να παράσχει ένα ασφαλές 

σύστημα διεξαγωγής της εργασίας 

1.1.1 Υπόθεση 

Καθήκον του εργοδότη να παρέχει ασφαλές σύστημα εργασίας στους 

εργοδοτούμενους - υποχρέωση της εναγόμενης εργοδότριας να επιβλέπει τον 

ενάγοντα ως νέο υπάλληλο κατά το στάδιο της εργασίας του  - αναφορικά με την 

ευθύνη της εργοδότριας ως κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας 

Το καθήκον του εργοδότη προς τους εργοδοτουμένους του εκτίθεται στην 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση  L.P. Transbeton Ltd v. 

Κώστα Σταύρου v. Fysanco Development Ltd, Πολ. Έφεση αρ 181/2009, ημερ. 

24.3.2009, από την οποία παραθέτω το ακόλουθο απόσπασμα: 

«Η υποχρέωση επιμέλειας ενός εργοδότη προς τους  εργοδοτούμενους του 

πηγάζει από το άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 148, το οποίο 

βασίζεται στις αρχές του κοινού δικαίου.  Ο εργοδότης έχει βασική υποχρέωση να 

μην εκθέτει τους εργοδοτούμενους του σε περιττούς ή μη αναγκαίους κινδύνους, να 

εργοδοτεί ικανό προσωπικό, να παρέχει ασφαλή εξοπλισμό, ασφαλές σύστημα 

εργασίας και ασφαλή χώρο εργασίας.  (Δέστε: Χριστοφή κ.α. ν. Θεοδούλου κ.α., 

Πολ. Έφεση 221/05, ημερομηνίας 4.5.2007). Η φύση του καθήκοντος επιμέλειας 

του εργοδότη προς τους εργοδοτούμενους του αναλύεται και στο σύγγραμμα Clerk 

& Lindsell on Torts, 14η έκδοση, παράγραφοι 965-971, σελ. 578-592. 

Το καθήκον του εργοδότη να παρέχει ασφαλές σύστημα εργασίας στους 

εργοδοτούμενους του εξυπακούει ότι η οργάνωση της εργασίας, η διαδικασία που 

ακολουθείται κατά την εκτέλεση της εργασίας, τα μέτρα ασφάλειας που 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2009/rep/2009_2_0497.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2009/rep/2009_2_0497.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=221/2005&year=2007
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λαμβάνονται, ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται αλλά και η επίβλεψη 

που γίνεται είναι τέτοια που παρέχουν εύλογη προστασία στους 

εργοδοτούμενους.  Η υποχρέωση του εργοδότη επιβάλλει τη λήψη εύλογων μέτρων 

παροχής συστήματος εργασίας, το οποίο να είναι εύλογα ασφαλές, λαμβανομένων 

υπόψιν των κινδύνων που είναι κατ' ανάγκην εγγενείς στο όλο εγχείρημα (Δέστε: 

General Cleaning Contractors Ltd v. Christmas (1953) A.C.180). 

Όταν υπάρχει καθήκον παροχής ασφαλούς συστήματος εργασίας, εκ μέρους 

του εργοδότη, αυτός δεν επιτελεί το καθήκον του απλά και μόνο παρέχοντας 

ασφαλές σύστημα εργασίας, αλλά επιπρόσθετα πρέπει να λάβει και εύλογα μέτρα για 

να διασφαλίσει ότι το σύστημα επιτηρείται και εφαρμόζεται.  Αυτό εξυπακούει την 

παροχή οδηγιών προς τους εργοδοτούμενους και επίσης κάποιας μορφής εποπτεία 

και επίβλεψη του συστήματος εργασίας».  

Στην υπόθεση Γιαννάκης Λάμπης, ως Διαχειριστής της περιουσίας του 

αποβιώσαντος Αντρέα Λάμπη v. Shiptrans Shipping & Trading Agency Ltd 

(2004) 1(Α) Α.Α.Δ. 370, τονίζεται το καθήκον του εργοδότη να λαμβάνει λογικά 

μέτρα για την ασφάλεια των εργοδοτουμένων του, στο ακόλουθο χαρακτηριστικό 

απόσπασμα: 

«Ο εργοδότης έχει καθήκον του για λήψη λογικών μέτρων και  φροντίδας που 

αφορούν στην ασφάλεια των εργοδοτουμένων ανάλογα και σε συσχετισμό με τις 

περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.  Ο εργοδότης, ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν, έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τη λογική ασφάλεια των προσώπων 

που εργοδοτεί και την ανάγκη αποφυγής προβλεπτών κινδύνων.  Η λογική φροντίδα 

που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης στην κάθε περίπτωση είναι ζήτημα πραγματικό 

το οποίο προσδιορίζεται με κριτήριο την κοινή λογική σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.  Μέρος του γενικότερου καθήκοντος του εργοδότη 

αποτελεί και η υποχρέωσή του να παρέχει και διατηρεί ασφαλή χώρο 

εργασίας.  Αποτελεί πρώτιστο καθήκον του εργοδότη η εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας ασφαλούς συστήματος διεξαγωγής της εργασίας.  Ένα σύστημα εργασίας 

δεν είναι ασφαλές αν δεν προστατεύει ικανοποιητικά τους εργαζόμενους από κάποιο 

συγκεκριμένο κίνδυνο που λογικά μπορεί να προβλεφθεί και ο οποίος με τα 

κατάλληλα προστατευτικά μέτρα μπορεί να αντιμετωπιστεί» 


