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1 Πτώση από ύψος/Σκάλα 

 1.1.1 Υπόθεση 

Στις 25.9.2010, ο ενάγοντας έλαβε οδηγίες από τους εργοδότες του όπως 

μεταβεί στην υπό ανέγερση οικία για να μεταφέρει υλικά και να ελέγξει κατά πόσον 

οι υπάλληλοι των εναγόμενων 4 χρειάζοντο και άλλα.  Οι υπάλληλοι εργάζοντο στη 

«σοφίτα».  Ανέβαιναν δε στο χώρο αυτό από μια φορητή σκάλα από αλουμίνιο, η 

οποία τοποθετήθηκε από αυτούς στο πλατύσκαλο «κτιστής» (κούγκρινης) σκάλας, 

στον πρώτο όροφο της οικοδομής.  Στη «κτιστή» σκάλα δεν υπήρχε περίφραξη ή 

κιγκλίδωμα ή δίκτυ προστασίας.  Ενώ ο ενάγοντας επιχειρούσε να ανέβει στη 

σοφίτα, μέσω της αλουμινένιας σκάλας, αυτή διπλώθηκε στη μία της πλευρά, ο 

ενάγοντας έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος έξι (6) περίπου μέτρων στο 

κενό, καταλήγοντας στο δάπεδο του ισογείου της οικοδομής. 

Είναι θέση του ενάγοντα πως στις 25.9.2010, κατόπιν οδηγιών των εργοδοτών 

του (εναγόμενων 4), μετέβη στο εργοτάξιο για να μεταφέρει υλικά και να ελέγξει 

εάν υπήρχε «ανάγκη τροφοδότησης» των υπαλλήλων των εναγόμενων 4, με 

περαιτέρω υλικά.  Οι υπάλληλοι εργάζοντο στην πλάκα του δεύτερου ορόφου της 

οικοδομής (στον χώρο της σοφίτας) και κατασκεύαζαν την στέγη.  Έλαβε οδηγίες να 

ανέβει στον χώρο της σοφίτας από μία αλουμινένια σκάλα μήκους 235 εκ. περίπου 

(είχε δώδεκα σκαλοπάτια), η οποία ήταν τοποθετημένη στο πλατύσκαλο της σκάλας 

του πρώτου ορόφου.  Τόσο το πλατύσκαλο όσο και η «κτιστή» σκάλα που οδηγούσε 

στον δεύτερο όροφο, ήταν χωρίς περίφραξη ή κιγκλίδωμα προστασίας.  Ενώ 

επιχειρούσε να ανέβει στην σοφίτα (έφτασε σε σημείο «όπου η κεφαλή του πέρασε 

μέσα από την οπή και/ή άνοιγμα του δαπέδου της σοφίτας»), η σκάλα διπλώθηκε 

στη μία της πλευρά, με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο και την ισορροπία 

του και να πέσει από ύψος έξι (6) περίπου μέτρων στο κενό, καταλήγοντας στο 

δάπεδο του ισογείου της οικοδομής.   

Ο Σωκράτης Σωκράτους (Μ.Ε.3), επιθεωρητής εργασίας στο Επαρχιακό 

Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας στη Λεμεσό κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατέθεσε τα 

εξής: 

Για πρώτη φορά ενημερώθηκε για το επίδικο ατύχημα στις 5.11.2010, όταν 

του τηλεφώνησε η θυγατέρα του θύματος Αντώνη Μιχαήλ.  Στις 22.11.2010 

συναντήθηκε με τον «παθόντα» και στις αρχές Ιανουαρίου του 2011 ο τελευταίος 
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τον επισκέφθηκε ξανά στο γραφείο του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.  Στις 

12.1.2011 επισκέφθηκε την αποθήκη της εργοδότριας εταιρείας του θύματος, την 

C.A.M. Roof Creation Ltd, όπου εξέτασε, καθ' υπόδειξη του ενάγοντα, την επίδικη 

κλίμακα (σκάλα), την οποία και φωτογράφησε (οι φωτογραφίες κατατέθηκαν ως 

Τεκμήριο 16).  Παρών κατά την επίσκεψη του ήταν και ο διευθυντής της εταιρείας, 

Χριστοφής Χριστοφίδης, ο οποίος συμφώνησε πως η σκάλα που του υπεδείχθη από 

τον Μιχαήλ, ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο εργοτάξιο.  Έλαβε καταθέσεις τόσο 

από τον Αντώνη Μιχαήλ, όσο και από τον Χριστοφίδη. Ετοίμασε Έκθεση (Τεκμήριο 

15).  Λόγω του χρόνου που παρήλθε από την ημερομηνία του ατυχήματος δεν 

επισκέφθηκε τον χώρο, αφού οι εργασίες στο εργοτάξιο είχαν ήδη τελειώσει.  Είχε 

όμως τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχιτέκτονα του έργου, Μιχάλη Σαρκισιάν. 

Όπως καταγράφει στην Έκθεση του: 

«Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάβαση των εργαζομένων στην 

οροφή της υπό ανέγερση οικοδομής ήταν φορητή κλίμακα από αλουμίνιο και 

αποτελούσε το ένα σκέλος διπλής φορητής κλίμακας (δίποδα) η οποία 

αποσυναρμολογήθηκε με αποτέλεσμα να προκύψουν δυο νέες κλίμακες ευθυτενούς 

διαδρομής (βλέπε φωτ. 1,2). 

 Αποτελείτο από 12 βαθμίδες (σκαλοπάτια). 

   Διαστάσεις κλίμακας: 

· Μήκος 235cm. 

·  Πλάτος βαθμίδων στη βάση 68 cm. 

· Πλάτος βαθμίδων στην κορυφή 30 cm. 

· Οι βαθμίδες είχαν απόσταση μεταξύ τους 26 cm.» 

Οι παρατηρήσεις, του όσον αφορά την κλίμακα (σκάλα) που του επεδείχθη, 

ήταν πως αυτή δεν ήταν σε καλή κατάσταση καθότι: 

·   «Δεν έφερε πλαστικά πέλματα στην βάση των ορθοστατών για μείωση του 

κινδύνου ολίσθησης της κλίμακας στο δάπεδο (βλέπε φωτ. 4). 

·  Τα άκρα των ορθοστατών ήταν λυγισμένα καθώς επίσης και οι βαθμίδες σε 

διάφορα σημεία (βλέπε φωτ. 3, 5, 6). 
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Η όγδοη βαθμίδα της κλίμακας είχε ενισχυθεί με την τοποθέτηση ξύλου κάτω 

από το αλουμίνιο για να καταστήσει τη βαθμίδα ανθεκτική (βλέπε φωτ. 5, 6) κάτι 

που υποδηλεί ότι η βαθμίδα είχε σπάσει.» 

Κατέθεσε επίσης πως: 

· Δεν διαβιβάστηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού, 

εκ των προτέρων, γνωστοποίηση του εργοταξίου πριν από την έναρξη των 

εργασιών. 

·   Ο εργοδότης δεν διέθετε Συμβόλαιο Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη, κατά 

την ημερομηνία του ατυχήματος. 

·   Δεν υπήρχε γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. 

·  Δεν εκπονήθηκε Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

Στη στιχομυθία που είχε με τον Σαρκισιάν, ο τελευταίος του ανέφερε πως η 

οικοδομή ήταν κάποιου Ρώσου, πως δεν υπήρχε εργολάβος και ο ίδιος ενεργούσε εκ 

μέρους του ιδιοκτήτη αλλά δεν ήταν ο εργολάβος του έργου.  

Η Χρίστα Μηνά Μιχαήλ (Μ.Ε.6), Τεχνικός στο Συμβούλιο Εγγραφής και 

Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, κατέθεσε πως ύστερα από 

καταγγελία του δικηγόρου που εκπροσωπούσε τον Αντώνη Μιχαήλ, η ίδια 

επισκέφθηκε το εργοτάξιο στο Πέρα Περί στις 3.3.2011.  Υπήρχε τοποθετημένη 

πινακίδα του Sarkisian Merujian, ο οποίος διατηρεί τεχνικό γραφείο.  Βρήκε δύο 

αλλοδαπούς που εργάζοντο στο γκαράζ διώροφης κατοικίας.  Ρώτησε ποιος ήταν ο 

εργολάβος.  Της υπέδειξαν την πινακίδα.  Σε δεύτερη ερώτηση, ποιος τους πλήρωνε, 

της απάντησαν πως ήταν «ο ίδιος ο κύριος Sarkisian».  Από έρευνα που διενήργησε, 

διαπιστώθηκε πως εργολάβος του έργου ήταν ο Merujian, ο οποίος δεν είναι 

εγγεγραμμένος εργολήπτης στο μητρώο εργοληπτών του Συμβουλίου Εργοληπτών 

και δεν κατέχει ετήσια άδεια εργολήπτη.  Μετά τον έλεγχο επικοινώνησε με τον 

Sarkisian.  Στις 10.3.2011, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, ο 

Sarkisian της ανέφερε πως αναχωρούσε για Μόσχα, «το σπίτι το είχε προς πώληση» 

και πως θα επικοινωνούσε μαζί της μετά την επιστροφή του.  Στις 16.3.2011 

επικοινώνησε μαζί της, αναφέροντας της πως «το σπίτι είναι δικό του και είναι για 

εξοχικό» και πως χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την ανέγερση του. 
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Ο Μιχάλης Νάκος (Μ.Ε.9), υπεύθυνος στη  στέγη ηλικιωμένων «Σωκράτειο 

Μέλαθρον», στην Επισκοπή Λεμεσού, κατέθεσε πως ο ενάγοντας παρέμεινε στη 

στέγη από τις 4.10.2010 μέχρι 4.11.2010.  Του παρείχοντο διάφορες υπηρεσίες 

ώστε να αποκατασταθεί η υγεία του μετά την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη στο 

αριστερό ισχίο, φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, μαλάξεις ώστε να ενδυναμωθούν οι 

μύες του ποδιού.  Όταν εισήχθη στη στέγη είχε πρόβλημα στη βάδιση, αστάθεια, δεν 

μπορούσε να λυγίσει το γόνατο του.  Είχε επίσης πρόβλημα στον αριστερό του 

ώμο.  Εάν τον έβαζαν να σταθεί, λόγω του ότι ήταν «επηρεασμένο» και το χέρι και 

το πόδι του από την ίδια πλευρά, έχανε την ισορροπία του εύκολα.  Για το διάστημα 

που έμεινε στη στέγη πλήρωσε €1.150.- (σχετική βεβαίωση κατατέθηκε ως Τεκμήριο 

9).  Το ποσό αυτό κάλυπτε, πέρα από τις φυσιοθεραπείες, το φαγητό και γενικά τα 

έξοδα παραμονής του στη στέγη.  

Ο εναγόμενος 1 είχε έναντι του ενάγοντα και των υπολοίπων εργαζομένων 

στην οικοδομή, καθήκον για λήψη λογικών μέτρων, προς αποτροπή γνωστών ή 

ευλόγως προβλεπτών κινδύνων.  Η μη τοποθέτηση περίφραξης ή κιγκλιδώματος 

προστασίας, στο «κενό» του κλιμακοστασίου (κούγκρινη σκάλα), εμπεριείχε κίνδυνο 

ο οποίος ήταν εύλογα προβλεπτός.  Η διατήρηση ενός ευλόγως προβλεπτού 

κινδύνου, ο οποίος μπορούσε ευχερώς να εξαλειφθεί, θεμελιώνει ευθύνη του 

εναγόμενου 1 από αμέλεια, προκύπτουσα από αθέτηση των υποχρεώσεων που είχε 

με βάση το άρθρο 51(2)(β).  Ως εκ των ανωτέρω, θεωρώ πως έχει στοιχειοθετηθεί 

αμέλεια εκ μέρους του εναγόμενου 1. 

Από τα ευρήματα μου προκύπτει πως η αλουμινένια σκάλα την οποία 

χρησιμοποιούσαν οι υπάλληλοι των εναγομένων 4 για να ανεβαίνουν στην σοφίτα 

όπου εργάζοντο, δεν ήταν σε καλή κατάσταση αφού δεν έφερε πλαστικά πέλματα 

στην βάση των ορθοστατών για μείωση του κινδύνου ολίσθησης της στο δάπεδο, τα 

άκρα των ορθοστατών ήταν λυγισμένα όπως επίσης και οι βαθμίδες (σκαλοπάτια), σε 

διάφορα σημεία.  Πέραν τούτου, το ότι η σκάλα ήταν το ένα σκέλος ενός δίποδα ο 

οποίος είχε αποσυναρμολογηθεί, δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη, ως προς την 

επικινδυνότητα της.  Η σκάλα δεν είχε στερεωθεί στη βάση της ώστε να αποφευχθεί 

η διολίσθηση της προς τα πίσω ούτε και στερεώθηκε στο σημείο που εφάπτετο της 

οροφής, ώστε να αποφεύγεται η πλαγιολίσθηση της δεξιά ή αριστερά.  Η 

χρησιμοποίηση της, με αυτά τα δεδομένα, ενείχε τον κίνδυνο αυτή να υποχωρήσει 

και ο χρήστης της να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. 

Στα προαναφερόμενα σημεία έγκειται η ευθύνη των εναγόμενων 4, οι οποίοι 

δεν έλαβαν τα αναγκαία διορθωτικά και αποτρεπτικά μέτρα, παρέχοντας ένα 
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ασφαλές σύστημα εργασίας στους εργοδοτουμένους των και στον ενάγοντα 

ειδικώτερα. 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί ότι ο ενάγοντας προέβη σε 

ενέργειες που συνέβαλαν στον τραυματισμό του ώστε να θεωρηθεί υπόλογος 

συντρέχουσας αμέλειας. Εν κατακλείδι, κρίνω ότι αποκλειστική ευθύνη για την 

πρόκληση του ατυχήματος φέρουν οι εναγόμενοι 1 και 4. 

Το επόμενο θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο καταμερισμός της 

ευθύνης και ο καθορισμός του ποσοστού της συνεισφοράς ή αποζημίωσης μεταξύ 

των εναγόμενων 1 και 4, όπως ορίζει το άρθρο 64 του κεφ. 148. 

To πρώτο θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι αυτό της ευθύνης.  O 

ενάγοντας αποδίδει ευθύνη για το ατύχημα στον εναγόμενο 1 ως τον κύριο 

εργολάβο του έργου, ο οποίος είχε την κατοχή του χώρου και στους εναγόμενους 4, 

ως οι εργοδότες του.  Σύμφωνα με τα ευρήματα μου, ο εναγόμενος 1 ήταν ο 

εργολάβος, έχων την ευθύνη για την ανέγερση ολόκληρης της οικοδομής και οι 

εναγόμενοι 4 ήσαν οι εργοδότες του ενάγοντα, οι οποίοι ανέλαβαν ως υπεργολάβοι 

να κατασκευάσουν την ξύλινη στέγη της οικίας. 

Ο εναγόμενος 1 είχε έναντι του ενάγοντα και των υπολοίπων εργαζομένων 

στην οικοδομή, καθήκον για λήψη λογικών μέτρων, προς αποτροπή γνωστών ή 

ευλόγως προβλεπτών κινδύνων.  Η μη τοποθέτηση περίφραξης ή κιγκλιδώματος 

προστασίας, στο «κενό» του κλιμακοστασίου (κούγκρινη σκάλα), εμπεριείχε κίνδυνο 

ο οποίος ήταν εύλογα προβλεπτός.  Η διατήρηση ενός ευλόγως προβλεπτού 

κινδύνου, ο οποίος μπορούσε ευχερώς να εξαλειφθεί, θεμελιώνει ευθύνη του 

εναγόμενου 1 από αμέλεια, προκύπτουσα από αθέτηση των υποχρεώσεων που είχε 

με βάση το άρθρο 51(2)(β).  Ως εκ των ανωτέρω, θεωρώ πως έχει στοιχειοθετηθεί 

αμέλεια εκ μέρους του εναγόμενου 1. 

Ο γενικός κανόνας είναι πως ένας εργοδότης δεν ευθύνεται για την αμέλεια 

ανεξάρτητου εργολάβου.  Με βάση το άρθρο 22(1)(γ) του περί Αστικών Αδικημάτων 

Νόμου, ο εργοδότης δεν ευθύνεται για τα αστικά αδικήματα ανεξάρτητου εργολήπτη 

ή των υπηρετών του τελευταίου.  Στον κανόνα αυτό, υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις 

και μερικές από αυτές ενσωματώνονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 12(1)(γ), οι 

οποίες όμως δεν θα μας απασχολήσουν αφού δεν τυγχάνουν εφαρμογής εν 

προκειμένω. 
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 Επαναλαμβάνω πως το κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι εργοδότης ή 

ανεξάρτητος εργολήπτης, αποφασίζεται με βάση τα σχετικά γεγονότα της υπόθεσης. 

  Στην προκειμένη περίπτωση είναι παραδεκτό πως ο ενάγοντας κατά τον 

ουσιώδη χρόνο ήταν υπάλληλος των εναγομένων 4.  Οι τελευταίοι υπείχαν έναντι 

του, καθήκον επιμέλειας στα πλαίσια του οποίου είχαν την υποχρέωση να του 

παρέχουν ασφαλές σύστημα, χώρο και μέσα εργασίας, να μην τον εκθέτουν σε 

περιττούς κινδύνους και να του δίδουν τις αναγκαίες οδηγίες. 

Από τα ευρήματα μου προκύπτει πως η αλουμινένια σκάλα την οποία 

χρησιμοποιούσαν οι υπάλληλοι των εναγομένων 4 για να ανεβαίνουν στην σοφίτα 

όπου εργάζοντο, δεν ήταν σε καλή κατάσταση αφού δεν έφερε πλαστικά πέλματα 

στην βάση των ορθοστατών για μείωση του κινδύνου ολίσθησης της στο δάπεδο, τα 

άκρα των ορθοστατών ήταν λυγισμένα όπως επίσης και οι βαθμίδες (σκαλοπάτια), σε 

διάφορα σημεία.  Πέραν τούτου, το ότι η σκάλα ήταν το ένα σκέλος ενός δίποδα ο 

οποίος είχε αποσυναρμολογηθεί, δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη, ως προς την 

επικινδυνότητα της.  Η σκάλα δεν είχε στερεωθεί στη βάση της ώστε να αποφευχθεί 

η διολίσθηση της προς τα πίσω ούτε και στερεώθηκε στο σημείο που εφάπτετο της 

οροφής, ώστε να αποφεύγεται η πλαγιολίσθηση της δεξιά ή αριστερά.  Η 

χρησιμοποίηση της, με αυτά τα δεδομένα, ενείχε τον κίνδυνο αυτή να υποχωρήσει 

και ο χρήστης της να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. 

Στα προαναφερόμενα σημεία έγκειται η ευθύνη των εναγόμενων 4, οι οποίοι 

δεν έλαβαν τα αναγκαία διορθωτικά και αποτρεπτικά μέτρα, παρέχοντας ένα 

ασφαλές σύστημα εργασίας στους εργοδοτουμένους των και στον ενάγοντα 

ειδικώτερα. 

Εν προκειμένω δεν τίθεται θέμα ύπαρξης συντρέχουσας αμέλειας εκ μέρους 

του ενάγοντα.  Ούτε και η πλευρά του εναγόμενου 1, στην Έκθεση Υπεράσπισης της, 

υπεστήριξε κάτι τέτοιο.  Εκ του περισσού αναφέρω ότι για την ύπαρξη συντρέχουσας 

αμέλειας, το μόνο που απαιτείται να αποδειχθεί είναι κατά πόσον το βλαβέν 

πρόσωπο, παρά το δικό του συμφέρον, παρέλειψε να ασκήσει εύλογη φροντίδα για 

τη δική του ασφάλεια και συνέβαλε με τη δική του παράλειψη στην πρόκληση της 

βλάβης την οποία υπέστη (Σολωμού ν. Γενικού Εισαγγελέα (2009) 1 Α.Α.Δ. 

623).  Ο επιμερισμός της ευθύνης γίνεται υπό ευρεία σκοπιά, με γνώμονα τη λογική 

και την κοινή εμπειρία (Metalco (Heaters) Ltd v. Νεοφύτου (1997) 1 Α.Α.Δ. 

211). 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0623.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0623.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0211.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0211.htm
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Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί ότι ο ενάγοντας προέβη σε 

ενέργειες που συνέβαλαν στον τραυματισμό του ώστε να θεωρηθεί υπόλογος 

συντρέχουσας αμέλειας. Εν κατακλείδι, κρίνω ότι αποκλειστική ευθύνη για την 

πρόκληση του ατυχήματος φέρουν οι εναγόμενοι 1 και 4. 

Το επόμενο θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο καταμερισμός της 

ευθύνης και ο καθορισμός του ποσοστού της συνεισφοράς ή αποζημίωσης μεταξύ 

των εναγόμενων 1 και 4, όπως ορίζει το άρθρο 64 του κεφ. 148. 

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, θεωρώ πως ο δίκαιος υπό τις περιστάσεις 

της υπόθεσης επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ των εναγόμενων 1 και 4, είναι 50% 

σε βάρος του εναγόμενου 1 και 50% σε βάρος των εναγόμενων 4. 

Αντώνης Μιχαήλ Πέτρου v.  Sarkisan Merujan κ.α. , Αγωγή αρ.  1821/2011 , Ε.Δ. 

Λεμεσού , 30 Απριλίου  2018 

1.2 Υπόθεση 

Ενάγων 54 ετών, κατά τον ουσιώδη χρόνο του ατυχήματος, εργοδοτείτο από 

τους Εναγόμενους ως μηχανικός και συγκολλητής για 20 χρόνια περίπου.  Οι 

Εναγόμενοι είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Λευκωσία και διεξάγει 

μεταξύ άλλων εργασίες λατόμευσης και εξόρυξης λατομευτικών υλικών. Στις 

09.12.2010 στο Λατομείο Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοι Λτδ,  στο Μιτσερό, ο 

υπεύθυνος των Εναγομένων στον χώρο έδωσε οδηγίες στον Ενάγοντα να ανέβει 

πάνω σε μεταφορική ταινία η οποία μετέφερε πετρώματα απ΄ένα τούνελ προς την 

αβάτζιη και να βοηθήσει τον συνάδελφο του, Daniel Dascaulu, o oποίος ήταν ήδη 

πάνω στην ταινία, να την επιδιορθώσουν.  Η μεταφορική ταινία βρισκόταν σε ύψος 

περί τα 3 μέτρα από το έδαφος. Η  μεταφορική ταινία που σχετίζεται με το ατύχημα 

οδηγεί από ένα τούνελ προς την αβάτζιη. Στην συγκεκριμένη αβάτζιη καταλήγει και 

άλλη μεταφορική ταινία. Τα πετρώματα που μεταφέρονται και από τις δύο 

μεταφορικές ταινίες καταλήγουν πάνω από την αβάτζιη στην οποία πέφτουν τα 

πετρώματα. Στη συνέχεια τα πετρώματα πέφτουν από το κάτω μέρος της αβάτζιη σε 

άλλη μεταφορική ταινία τα οποία στη συνέχεια μέσω άλλων μεταφορικών ταινιών 

καταλήγουν στον σπαστήρα. Κατά μήκος της μεταφορικής ταινίας δεν υπήρχαν 

πατάρια με κιγκλιδώματα για να αποτρέπουν την πτώση προσώπων, κατά μήκος της 

μεταφορικής ταινίας, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρισκόταν πάνω στην 

μεταφορική ταινία. Οι μεταφορικές ταινίες τίθενται σε λειτουργία από το χειριστήριο 

του εργοστασίου.  Κατά την ώρα του ατυχήματος υπήρχε οπτική επαφή από το 

χειριστήριο του εργοστασίου με την μεταφορική ταινία που σχετίζεται με το πιο πάνω 
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ατύχημα. Η απόσταση μεταξύ του χειριστηρίου και της πιο πάνω μεταφορικής ταινίας 

ήταν 16m περίπου. Το πλάτος μεταφορικής ταινίας 1m. Εξωτερικές διαστάσεις 

αβάτζιη στο άνω μέρος 1.98mx1.51m. Η απόσταση από την μεταφορική ταινία μέχρι 

το σημείο που αρχίζει να στενεύει η αβάτζιη ήταν 1.80m περίπου. Μέσα στο τούνελ, 

δίπλα από την συγκεκριμένη μεταφορική ταινία υπήρχε διακόπτης με κλειδί το οποίο 

σταματά τη λειτουργία της συγκεκριμένης μεταφορικής ταινίας και κλειδώνει. Σε 

αυτήν την περίπτωση ο χειριστής δεν μπορεί να θέσει σε λειτουργία την μεταφορική 

ταινία από το χειριστήριο του εργοστασίου. Για να τεθεί σε λειτουργία από το 

χειριστήριο θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσει ο συγκεκριμένος διακόπτης. Ο 

διακόπτης αυτός υπήρχε πριν από το ατύχημα. Επίσης διέθεταν γραπτή εκτίμηση των 

κινδύνων.  Ο κ. Buthariu Julian χειριστής του χειριστηρίου του εργοστασίου δεν είχε 

στην διάθεση του γραπτές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας του κατά 

τον ουσιώδη χρόνο. Ο Ενάγων ανέβηκε πάνω στην εν λόγω μεταφορική ταινία από 

σκάλα τη οποία τοποθέτησε επί του τοίχου του τούνελ και πριν τη άνοδο του θα 

μπορούσε να κλειδώσει το κλειδί του διακόπτη για ακινητοποίηση της μεταφορικής 

ταινίας πριν να ανέβει πάνω σε αυτή.  Ενώ ο Ενάγων μαζί με τον Daniel Dascalu 

εβρίσκοντο πάνω στην εν λόγω ταινία και βρίσκονταν και οι δύο στην άκρη/χείλος 

της μεταφορικής ταινίας και η εν λόγω μεταφορική ταινία ήταν ακινητοποιημένη, ο 

χειριστής στο χειριστήριο του εργοστασίου των Εναγομένων την έθεσε από λάθος σε 

λειτουργία, οπόταν ο Ενάγων και ο συνάδελφος του έπεσαν στην αβάτζιη συλλογής 

των πετρωμάτων.  Ο κ. Daniel Dascalu μαζί με τον κ. Γρηγόρη Σαριμαχμούντοβ 

βοήθησαν τον Ενάγοντα να βγει από την αβάτζιη πάνω στην μεταφορική ταινία. Στη 

συνέχεια ο κ. Γρηγόρης Σαριμαχμούτοβ κατέβασε τον Ενάγοντα από την μεταφορική 

ταινία με τη βοήθεια μικρού τράκτορ. Στη συνέχεια ο Ενάγοντας μεταφέρθηκε με 

όχημα στο Γραφείο του κ. Στυλιανού Στέφανου και από εκεί με ασθενοφόρο στο 

Απολλώνιο Νοσοκομείο. Την ίδια μέρα η Επιθεωρήτρια Εργασίας κα Άννα Κανάρη 

ενημερώθηκε τηλεφωνικώς από τον κ. Στυλιανό Στέφανο, Διευθυντή Παραγωγής 

του Λατομείου Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Λτδ, ότι ο Ενάγων τραυματίστηκε στο χέρι 

από πτώση και ότι μεταφέρθηκε σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο, στάληκαν επίσης έντυπο 

γνωστοποίησης του ατυχήματος 21.12.2010 καθώς και στις  09.05.2011. Το χώρο 

επισκέφθηκε η Μ.Ε.1 Άννα Κανάρη η οποία διερεύνησε το εργατικό ατύχημα.  

Από τα γεγονότα τα οποία έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, όπως αυτά 

έχουν γίνει αποδεκτά, έχοντας σαν βάση τις πιο πάνω αρχές, είναι φανερό κατά την 

αντίληψή μου ότι οι Εναγόμενοι δεν έθεσαν ούτε επέβλεψαν τη εφαρμογή ασφαλούς 

συστήματος εργασίας εκθέτοντας σε κίνδυνο τα πρόσωπα που ανέβηκαν κατά τον 

ουσιώδη χρόνο στην μεταφορική ταινία για επιδιόρθωση με συνέπεια εκ λάθους να 
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τεθεί σε λειτουργία η εν λόγω μεταφορική ταινία και συνεπώς υπό τις 

περιστάσεις  κατά πάντα ουσιώδη με το υπό συζήτηση εργατικό ατύχημα χρόνο, 

υπήρξαν αμελείς. 

Γεωργίου Κατσαμπά v.  Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ. , Αρ. Αγωγής  

3645/2011 ,  E.Δ. Λευκωσίας , 13.07.2017 

1.3 Υπόθεση 

   Με την άφιξη τους στο εργοτάξιο ο ΜΥ3 έδωσε οδηγίες στον Ενάγοντα να 

μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο και να τοποθετήσει σιλικόνη σ' ένα παράθυρο που 

είχε τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας τηλεσκοπική αλουμίνιον σκάλα με λάστιχα στο 

πάνω και κάτω μέρος των ποδιών της βάσης της. Ο Ενάγοντας μετέφερε τη σκάλα 

στο μέρος όπου βρισκόταν το τοποθετημένο παράθυρο. Σε κάποια στιγμή που ο 

Ενάγοντας εργαζόταν και είχε ανεβεί πάνω στη σκάλα και βρισκόταν σε ύψος 2,5-

2,80 μέτρα η σκάλα ολίσθησε (γλίστρησε), μετακινήθηκε και έκλινε προς το έδαφος 

με αποτέλεσμα ο Ενάγοντας να πέσει από το προαναφερόμενο ύψος και να 

προσκρούσει στο έδαφος. 

Ενδεχόμενη αμέλεια των Εναγομένων 

 Με βάση την ενώπιον μου αποδεκτή μαρτυρία, προκύπτει ότι η γενεσιουργός 

αιτία του ατυχήματος είναι το ολίσθημα, η μετακίνηση και η κλίση της σκάλας που ο 

Ενάγοντας χρησιμοποίησε προς το έδαφος, γεγονός που προκάλεσε την πτώση του 

από ύψος 2,50-2,80 μέτρα και την πρόσκρουση του στο έδαφος ως αποτέλεσμα της 

οποίας τραυματίστηκε.  

 Οι Εναγόμενοι είχαν ευθύνη όταν μέσω του διευθυντή τους (ΜΥ3) έδιναν 

εντολές στον Ενάγοντα να μεταβεί και να τοποθετήσει σιλικόνη σε παράθυρο που 

ήδη τοποθετήθηκε σε υπό ανέγερση κτίριο της Ξενοδοχειακής Σχολής Λεμεσού 

χρησιμοποιώντας σκάλα που είχαν μεταφέρει στο εργοτάξιο για την εκτέλεση των 

εργασιών τους ότι αυτή θα χρησιμοποιείτο σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Είχαν 

καθήκον να διασφαλίσουν ότι ο Ενάγοντας θα χρησιμοποιούσε την εν λόγω σκάλα 

για να εκτελέσει τη  εργασία που του ανατέθηκε με τη βοήθεια άλλου συναδέλφου 

του ο οποίος θα κρατούσε την σκάλα για ασφάλεια όταν ο Ενάγοντας ανέβαινε πάνω 

σ' αυτή. Αυτό αποτελούσε μέρος της υποχρέωσης των Εναγομένων για παροχή 

ασφαλούς συστήματος εργασίας μέσα από το οποίο διασφαλίζονται οι ασφαλείς 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων τους. Το αν η συγκεκριμένη σκάλα έφερε 

λάστιχα ή πλαστικά στη βάση της δεν απέκλειε την πιθανότητα ολισθήματος της ή 
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οποιοδήποτε άλλο είδος ατυχήματος με αυτή. Μπορεί με τα λάστιχα στη βάση της να 

αυξανόταν η σταθερότητα της αλλά ο κίνδυνος ολισθήματος δεν εξαλειφόταν και 

ήταν υπαρκτός και προβλεπτός. Είναι γι' αυτό το λόγο που οι υπάλληλοι των 

Εναγομένων είχαν εντολές να χρησιμοποιούν τη σκάλα μαζί με τη βοήθεια άλλου 

συναδέλφου τους, δηλαδή η χρήση της σκάλας να γινόταν συνολικά από δύο άτομα 

και ειδικότερα όταν ο ένας να ανεβαίνει πάνω σ' αυτή ο άλλος να τη βαστά για 

σκοπούς σταθερότητας.  

 Η παροχή εντολών στον Ενάγοντα να εκτελέσει εργασία, για την 

διεκπεραίωση της οποίας απαιτείτο να εργαστεί από ύψος, είναι εργασία που εκ 

φύσεως ενέχει βαθμό επικινδυνότητας για τον Ενάγοντα. Όπως έχω ήδη πει ο 

κίνδυνος ολισθήματος και κλίσης της σκάλας με αναπόφευκτο συνακόλουθο την 

πτώση του Ενάγοντα ήταν υπαρκτός και προβλεπτός. Η μοναδική μαρτυρία ως προς 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το εν λόγω εργατικό ατύχημα 

προέρχεται από τον Ενάγοντα. Ενώ ο Ενάγοντας βρισκόταν πάνω στη σκάλα και 

εργαζόταν σε κάποια στιγμή η σκάλα ολίσθησε, μετακινήθηκε και έκλινε προς το 

έδαφος με αποτέλεσμα την πτώση του Ενάγοντα. Αν οι Εναγόμενοι δια του 

διευθυντή της που την ημέρα του ατυχήματος βρισκόταν στο εργοτάξιο όπου αυτό 

συνέβηκε μεριμνούσε να υπήρχε άλλο άτομο εκεί και να βαστούσε τη σκάλα τη 

στιγμή που ο Ενάγοντας βρισκόταν πάνω σ' αυτή το ολίσθημα, η μετακίνηση και η 

κλίση της θα αποφευγόταν. Η μη διευθέτηση από μέρους των Εναγομένων να 

υπάρχει τη δεδομένη εκείνη στιγμή ανυψωτικό μηχάνημα στο εργοτάξιο, η απουσία 

ικριωμάτων από το συγκεκριμένο χώρο εργασίας καθώς επίσης η μη ανάθεση σε 

άλλο συνάδελφο του Ενάγοντα για να τον βοηθήσει κρατώντας την σκάλα όταν 

αυτός ανέβαινε σ' αυτή, ως είναι η διακηρυγμένη μέθοδος και καθιερωμένη πρακτική 

εκτέλεσης εργασίας από μέρους των Εναγομένων, τους καθιστά υπεύθυνους για 

απουσία ή πλημμελή εφαρμογή ενός κατάλληλου και ασφαλούς συστήματος 

εργασίας. 

 Είναι η θέση των Εναγομένων ότι ο Ενάγοντας με δική του πρωτοβουλία και 

χωρίς να λάβει εντολή από τον προϊστάμενο του μετέβηκε στο χώρο του ατυχήματος 

για να εκτελέσει εργασία. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν πιο πάνω η θέση αυτή 

των Εναγομένων δεν έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο. Ακόμη όμως και να γίνει 

δεκτή ως ορθή τη θέση των Εναγομένων για σκοπούς συζήτησης, ο προϊστάμενος 

των εργασιών θα έπρεπε να είχε στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στις 

ενέργειες των υφισταμένων του επιβλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσαν 

τις οδηγίες του, ιδιαίτερα την περίπτωση του Ενάγοντα που αφορούσε ένα υπάλληλο 

που τότε είχε μόνο 7,5 μήνες υπηρεσία στην εταιρεία των Εναγομένων. Το γεγονός 
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αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο Ενάγοντας ήταν ένα άτομο με πολύ μικρή 

προϋπηρεσία στους Εναγομένους και ουσιαστικά θα έπρεπε να βρισκόταν υπό 

συνεχή έλεγχο και επίβλεψη. Η άσκηση μηχανισμού επίβλεψης στην μέθοδο 

εκτέλεσης της εργασίας του Ενάγοντα από τον προϊστάμενο του, εκ μέρους και για 

λογαριασμό των Εναγομένων, θα οδηγούσε στην αποφυγή του επιδίκου εργατικού 

ατυχήματος αφού είτε θα αποτρεπόταν η κατ' ισχυρισμό πρωτοβουλία του είτε θα 

τον βοηθούσε ο ΜΥ2 που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο εργοτάξιο στο χρόνο που 

θα έκρινε ο ΜΥ3 είτε θα διευθετείτο η παρουσία ανυψωτικού μηχανήματος στο χώρο 

εργασίας. Το γεγονός ότι ο διευθυντής των Εναγομένων δεν αναζήτησε τον 

Ενάγοντα φανερώνει έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στον τρόπο εκτέλεσης της 

εργασίας του. 

 Συνεπεία των πιο πάνω παραλείψεων τους, οι Εναγόμενοι εξέθεσαν τον 

Ενάγοντα σε προβλεπτούς και εμφανείς κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν με την ανάθεση βοήθειας στον Ενάγοντα στα πλαίσια χρήσης της 

σκάλας ή χρήσης ανυψωτικής πλατφόρμας είτε άλλως πως, κατά παράβαση έτσι των 

υποχρεώσεων τους. 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των Εναγομένων 

καθώς και η έλλειψη προσήκουσας επιμέλειας από μέρους τους αλλά και η απουσία 

και/ή εφαρμογή ενός κατάλληλου και ασφαλούς συστήματος εργασίας από τους 

ιδίους για τους εργοδοτουμένους τους περιλαμβανομένου του Ενάγοντα ευθύνονται 

για την πρόκληση του ατυχήματος και τον τραυματισμό του Ενάγοντα. Από το 

ατύχημα ο Ενάγοντας τραυματίστηκε, ο βαθμός και η έκταση της σοβαρότητας αυτού 

περιγράφονται αναλυτικά, το οποίο ατύχημα προκλήθηκε από το συνδυασμό των πιο 

πάνω λόγων. Επομένως, αναδύεται η απαιτούμενη ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας 

μεταξύ της απουσίας ή μη εφαρμογής επαρκούς και κατάλληλου ασφαλούς 

συστήματος εργασίας και των προαναφερόμενων παραλείψεων των Εναγομένων με 

τις σωματικές βλάβες και ζημιές που ο Ενάγοντας υπέστηκε. 

 Στην προκειμένη περίπτωση το καθήκον των Εναγομένων για παροχή 

ασφαλών τρόπων στον Ενάγοντα για διεκπεραίωση εργασίας που του ανατέθηκε 

ήταν υπαρκτό, πλην όμως οι Εναγόμενοι δεν το εκπλήρωσαν. Κατά συνέπεια, οι 

Εναγόμενοι παραβίασαν το καθήκον επιμέλειας που είχαν απέναντι στον Ενάγοντα 

και έτσι κρίνονται αμελείς για την πρόκληση του εργατικού ατυχήματος που επέφερε 

τραυματισμό και ζημιές στον Ενάγοντα. 

Τυχόν παράβαση συμφωνίας εργοδότησης 
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από μέρους των Εναγομένων 

Αποτελεί εύρημα του Δικαστηρίου ότι ο Ενάγοντας κατά τον ουσιώδη χρόνο 

της παρούσας αγωγής ήταν υπάλληλος των Εναγομένων μέσα στα πλαίσια σχέσης 

εργοδότη-εργοδοτουμένου και στη βάση συμφωνίας εργοδότησης. Όπως επίσης έχει 

ήδη λεχθεί πιο πάνω, ο τραυματισμός του Ενάγοντα οφείλεται στην απουσία και 

ορθής εφαρμογής κατάλληλου και επαρκούς ασφαλούς συστήματος εργασίας από 

μέρους των Εναγομένων τη δεδομένη στιγμή. 

 Μέσα από την υπεράσπιση τους οι Εναγόμενοι δεν αμφισβητούν ότι κατά τον 

ουσιώδη χρόνο της αγωγής και συγκεκριμένα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2004, 

ημερομηνία που το ατύχημα συνέβηκε, ο Ενάγοντας ήταν εργοδοτούμενος τους 

δυνάμει συμφωνίας εργοδότησης. Ούτε αμφισβητήθηκε κάτι τέτοιο κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό που απλώς αμφισβητείται μέσα από την έκθεση 

υπεράσπισης είναι η ύπαρξη ρητού και/ή εξυπακουόμενου όρου στη σύμβαση 

εργοδότησης για υποχρέωση των Εναγομένων στην παροχή κατάλληλου συστήματος 

εργασίας (βλέπε παράγραφο 6 έκθεσης υπεράσπισης). Εν πάσει περιπτώσει, όπως 

έχει ήδη λεχθεί, η όλη συμπεριφορά των διαδίκων μέσα από το πλαίσιο της σχέσης 

εργοδότη-εργοδοτουμένου παραπέμπει σε μεταξύ τους συνομολόγηση σύμβασης 

εργοδότησης. Ενώπιον του Δικαστηρίου δεν έγινε γνωστό το ακριβές περιεχόμενο 

της συμφωνίας αυτής. Μέσα όμως από την προσαχθείσα μαρτυρία δίδονται 

απαντήσεις σε βασικές πτυχές της συμφωνίας όπως τα καθήκοντα του Ενάγοντα, το 

είδος και το ύψος του μισθού. Η έλλειψη μαρτυρίας για την ύπαρξη ρητού όρου της 

συμφωνίας που να επιβάλλει στο εργοδότη το καθήκον της προστασίας της 

ασφάλειας εκείνων που εργοδοτεί, δεν επηρεάζει την υπόθεση του Ενάγοντα αφού 

το καθήκον αυτό εξυπακούεται από τον ίδιο το νόμο σε όλες ανεξαίρετα τις 

συμβάσεις εργοδότησης προσώπων (Δήμος Λεμεσού v. Χαραλάμπους (1989) 

1(Ε) Α.Α.Δ. 423). 

Στη βάση των πιο πάνω, διαπιστώνω ότι ο εξυπακουόμενος όρος στη 

συμφωνία εργοδότησης του Ενάγοντα περί παροχής και διασφάλισης ασφαλών και 

κατάλληλων συνθηκών εργασίας έχει παραβιαστεί από μέρους των Εναγομένων  ως 

εργοδότης του Ενάγοντα που ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο του ατυχήματος. 

Ενδεχόμενη συντρέχουσα αμέλεια από μέρους του Ενάγοντα 

Μέσα από την υπεράσπιση τους οι Εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι το εν λόγω 

ατύχημα προκλήθηκε λόγω της αποκλειστικής και/ή συντρέχουσας αμέλειας του 

Ενάγοντα. Προς στήριξη της θέσης τους αυτής ισχυρίζονται ότι ο Ενάγοντας με δική 
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του με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να λάβει εντολή από τον προϊστάμενο του 

μετέβηκε στο χώρο του ατυχήματος για να εκτελέσει εργασία. Επίσης, οι Εναγόμενοι 

ισχυρίζονται ότι ο Ενάγοντας επιχείρησε να εκτελέσει εργασία κατά παράβαση των 

εντολών που όλοι οι υπάλληλοι των Εναγομένων είχαν και αφορούσε τη χρήση της 

σκάλας και συγκεκριμένα ότι όταν ο ένας ανεβαίνει πάνω σ' αυτή ένα άλλος 

συνάδελφος του βρίσκεται εκεί για να την κρατεί. 

Το Δικαστήριο δεν συμμερίζεται τις θέσεις αυτές των Εναγομένων. Το 

Δικαστήριο κατέληξε σε εύρημα ότι ο Ενάγοντας έλαβε οδηγίες από τον προϊστάμενο 

του να μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο και να τοποθετήσει σιλικόνη σε τοποθετημένο 

παράθυρο χρησιμοποιώντας σκάλα την οποία εκφόρτωσε ο ίδιος από το όχημα που 

τον μετέφερε στο εργοτάξιο, ως μέρος των εργαλείων που μεταφέρθηκαν για την 

εκτέλεση της καθημερινής εργασίας. Με γνώμονα ότι στο εργοτάξιο της 

Ξενοδοχειακής Σχολής Λεμεσού μετέβηκε την ημέρα του επιδίκου εργατικού 

ατυχήματος ο διευθυντής των Εναγομένων μαζί με τον Ενάγοντα και ακόμη μόνο 

ένα άτομο και με δεδομένο ότι ο διευθυντής χρειαζόταν το άλλο άτομο να 

εκφορτώνει μαζί του τα υπόλοιπα εργαλεία και υλικά που βρίσκονταν εντός του 

οχήματος που τους μετέφερε μέχρις ότου ο Ενάγοντας ολοκληρώσει την εργασία 

που του ανάθεσε, προκύπτει ότι ο Ενάγοντας δεν είχε επιλογή να ζητήσει από τον 

προϊστάμενο του να του στείλει άλλο συνάδελφο του να τον βοηθήσει κρατώντας 

ουσιαστικά τη σκάλα στην οποία αυτός θα ανέβαινε για να εκτελέσει την εργασία που 

του ανάθεσε επειδή δεν υπήρχε άλλος υπάλληλος των Εναγομένων στο εργοτάξιο. 

Με γνώμονα ότι στο εργοτάξιο δεν υπήρχε διαθέσιμη ανυψωτική πλατφόρμα καθώς 

επίσης στο χώρο εκείνο δεν υπήρχαν ικριώματα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, η χρήση 

της σκάλας από τον ίδιο και μόνο ήταν μονόδρομος.  

 Παράλληλα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία που να οδηγεί το Δικαστήριο 

στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Ενάγοντας χρησιμοποίησε πλημμελώς ή λανθασμένα 

την σκάλα ή ότι ευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο για την πτώση του. 

 Υπό αυτές τις συνθήκες δεν βρίσκω πως μπορεί να αποδοθεί ευθύνη και κατ' 

επέκταση αποκλειστική ή συντρέχουσα αμέλεια στον Ενάγοντα, ο οποίος 

ακολούθησε τις οδηγίες του προϊσταμένου του και διευθυντή των Εναγομένων για 

να εκτελέσει την εργασία που του ανατέθηκε χωρίς ουσιαστικά να έχει οποιαδήποτε 

επιλογή. Επομένως, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι Εναγόμενοι ευθύνονται αποκλειστικά 

και εξ' ολοκλήρου για την πρόκληση του ατυχήματος, συνεπεία του οποίου ο 

Ενάγοντας υπέστηκε σωματικές βλάβες, έξοδα και ζημιές. 
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Dinko Dinev v. Pochanis & Charalambous Aluminium Co. Ltd. , Αρ. Αγωγής 

3862/2008 , E.Δ. Λεμεσού ,   28.02.14 

1.4      Υπόθεση 

Η Ενάγουσα εργαζόταν ως υπάλληλος στην Εναγόμενη εταιρεία από το 

1996.  Η Εναγόμενη εταιρεία ασχολείται με την παρασκευή και πώληση φαρμάκων 

για ανθρώπινη χρήση όπως κάψουλες, χάπια και σιρόπια.  Περί τις 11.04.2006 η 

Ενάγουσα ηλικίας 32 ετών περίπου, εργαζόταν στο τμήμα τροφοδοσίας.  Τα 

καθήκοντα της ήταν να τροφοδοτεί, τα δύο χωνιά μηχανήματος, με ειδική σκόνη, για 

παρασκευή συγκεκριμένου σιροπιού. Το μηχάνημα βρισκόταν σε μικρό δωμάτιο και η 

Ενάγουσα, αφού ανέβαινε σε τριπόδι,  όταν πατούσε στο τελευταίο σκαλί, έριχνε τη 

σκόνη η οποία βρισκόταν σε σακούλα βάρους 7 έως 10 κιλά, μέσα στα δύο χωνιά 

του μηχανήματος οπότε παρασκευαζόταν το σιρόπι.  Το κατέβασμα της Ενάγουσας 

από το τριπόδι γινόταν με οπίσθια κατεύθυνση.  Στο ίδιο δωμάτιο υπήρχε σε τοίχο, 

περί τα 20 εκ., πρίζα από την οποία παρεχόταν ρεύμα προς άλλο μηχάνημα που ήταν 

συνδεδεμένο με το μηχάνημα παρασκευής σιροπιού, μέσω καλωδίου το οποίο ήταν 

εκτεθειμένο πλησίον του τριποδιού.  Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τεκμηρίου 2 

(έκθεση Επιθεωρητή Εργασίας), η διάταξη του μηχανήματος και των ατόμων του 

συνεργείου συσκευασίας ήταν τέτοια που περιόριζαν το χώρο διακίνησης της 

Ενάγουσας κατά την εκτέλεση της εργασίας της, και το καλώδιο μπορούσε και 

έπρεπε να ήταν καλύτερα προφυλαγμένο. 

 Στις 11.04.2006 όταν η Ενάγουσα άδειασε τη σακούλα με τη σκόνη στα χωνιά 

του μηχανήματος παρασκευής σιροπιού, κατεβαίνοντας από το τριπόδι, με οπίσθια 

κατεύθυνση, το πόδι της μπλέχτηκε στο εκτεθειμένο καλώδιο, έχασε την ισορροπία 

της και με το αριστερό της γόνατο χτύπησε πάνω στην τοποθετημένη προεξέχουσα 

από τον τοίχο πρίζα.   

Ευθύνη 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω νομολογηθέντα καθώς και τα πραγματικά 

γεγονότα που συνθέτουν την παρούσα υπόθεση, κρίνεται ότι η Εναγόμενη εταιρεία, 

ως εργοδότης της Ενάγουσας, είναι υπεύθυνη για το επίδικο ατύχημα της 

11.04.2006 για τους πιο κάτω λόγους: 

(α)  Το καλώδιο, ως ήταν εκτεθειμένο, συνιστούσε από μόνο του κίνδυνο, 

σύμφωνα και με την αποδεκτή μαρτυρία του Μ.Ε.1, τον οποίο ο εργοδότης ανέχθηκε 

και δεν πήρε μέτρα αποφυγής του κινδύνου. 
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(β)  Ο κίνδυνος ήταν καθόλα προβλεπτός, καθότι το καλώδιο ήταν εκτεθειμένο 

στο χώρο εργασίας της Ενάγουσας, πλησίον του τριποδιού στο οποίο αυτή 

ανεβοκατέβαινε για να τροφοδοτεί μηχανή παρασκευής φαρμάκου, το κατέβασμα 

γινόταν με οπίσθια κατεύθυνση, το δε τριπόδι και η μηχανή βρίσκονταν σε πολύ 

στενό χώρο, ο οποίος δυσκόλευε τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας της Ενάγουσας. 

(γ)   Το ανεβοκατέβασμα στο τριπόδι με εκτεθειμένο το καλώδιο, ήταν ο μόνος 

τρόπος για να εκτελεί η Ενάγουσα την εργασία της, κατ΄ εντολή των εργοδοτών της. 

Συντρέχουσα αμέλεια 

Στη βάση των ευρημάτων εξετάζεται στη συνέχεια αν τα γεγονότα της 

υπόθεσης δικαιολογούν επίρριψη συντρέχουσας αμέλειας στην Ενάγουσα.  

Παρατηρείται κατ΄ αρχήν, ότι δεν υποδείχθηκε από την υπεράσπιση τι έκανε 

λάθος η Ενάγουσα κατά την προσπάθεια της να κατεβεί από το τριπόδι, με οπίσθια 

κατεύθυνση, πλην της εισήγησης ότι δεν έπρεπε να βάλει το πόδι της μέσα από το 

καλώδιο.  Κρίνεται πως, όσο προσεκτική και να ήταν, ήταν αναμενόμενο, σε κάποια 

στιγμή, εφόσον το καλώδιο ήταν καθημερινά εκτεθειμένο πολύ κοντά στο χώρο 

όπου αυτή ανεβοκατέβαινε, να μπλεχτεί το πόδι της.  Εφόσον η διαδικασία που, κατ' 

εντολή, ακολουθούσε ήταν να κατεβαίνει με οπίσθια κατεύθυνση, ήταν σχεδόν 

αναπόφευκτο να μην συμβεί το ατύχημα λόγω και της στενότητας του χώρου.  Η 

υπόθεση Δ. Νεστωρίδης ν. Γ. Κουρουφέξη (1999) 1(Γ) Α.Α.Δ. 1393 στην οποία 

παρέπεμψε ο συνήγορος της Εναγόμενης, δεν υποστηρίζει τη θέση του για 

συντρέχουσα αμέλεια.  Τα γεγονότα της είναι εντελώς διαφορετικά, αφορώντα  σε 

τροχαίο ατύχημα. 

 Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο τρόπος διεξαγωγής της εργασίας της 

Ενάγουσας ήταν τέτοιος που προϋπέθετε προσοχή εκ μέρους της ως προς το 

ανεβοκατέβασμα του τριποδιού, όχι όμως και των εμποδίων και των κινδύνων που 

βρίσκονταν πολύ κοντά της, καθημερινά και συνιστούσαν παγίδα.  Δεν διαπιστώθηκε 

παράβαση από την ενάγουσα σε οδηγία της Εναγόμενης εταιρείας ως προς τον τρόπο 

διεξαγωγής της εργασίας της. 

 Ενόψει των πιο πάνω, δεν εντοπίζεται έλλειψη προσοχής εκ μέρους της 

Ενάγουσας για ένα καθόλα προβλεπτό από την Εναγόμενη εταιρεία κίνδυνο, ως εκ 

τούτου εξολοκλήρου υπεύθυνη κρίνεται η Εναγόμενη  εταιρεία, εργοδότης, η οποία 

δεν παρείχε στην Ενάγουσα ασφαλή χώρο εργασίας, χωρίς κινδύνους.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_1393.htm
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Μαρία Χρυσοστόμου v. Medochemie Ltd. , Αρ. Αγωγής  498/2008 ,  E.Δ. Λεμεσού , 

18.11.2014 

1.5 Υπόθεση 

Κατά τον ουσιώδη χρόνο, το 2002, ο ενάγοντας εργαζόταν ως υπάλληλος 

στην εναγομένη εταιρεία. Εργαζόταν εκεί από το 1989 και το 2002 είχε τη θέση του 

ψυκτικού, και ασχολείτο με την τοποθέτηση συστημάτων κλιματισμού. Ο γενικός 

διευθυντής της εναγομένης εταιρείας είναι ο κ. Ανδρέας Λαός και ιεραρχικά 

ακολουθείται από τον Μ.Υ.3 που είναι μηχανολόγος και ο τεχνικός διευθυντής της 

εναγομένης εταιρείας.  

 Η εναγομένη εταιρεία είχε αναλάβει την εργασία τοποθέτησης των 

συστημάτων κλιματισμού στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό. Ο 

ενάγοντας μαζί με άλλους υπαλλήλους της εναγομένης είχαν πάει στην εκκλησία και 

ασχολήθηκαν εσωτερικά με την τοποθέτηση των σωλήνων των συστημάτων 

κλιματισμού στην  οροφή του ναού. Στις 14.5.2002 ήταν προγραμματισμένη η 

εργασία τοποθέτησης των εξωτερικών συσκευών κλιματισμού στην οροφή του 

πρόναου της εκκλησίας. Την προηγούμενη μέρα τον χώρο επισκέφθηκε ο Μ.Υ.3, ο 

οποίος μάλιστα βρήκε σκάλα εκεί την οποία χρησιμοποίησε για να ανεβεί στην οροφή 

του πρόναου και να ελέγξει την επιτόπου κατάσταση για τις εργασίες της επόμενης 

μέρας, που θα ερχόταν ανυψωτικός γερανός για να ανεβάσει τους κομπρεσόρους 

στον πρόναο. 

 Την επίδικη μέρα, 14.5.2002, γύρω στις 7:00 το πρωί, ο Μ.Υ.3 ενημέρωσε 

τον ενάγοντα στο εργοστάσιο ότι αυτός θα αναλάμβανε τη διεκπεραίωση της 

εργασίας τοποθέτησης των εξωτερικών συσκευών κλιματισμού στον πρόναο της 

εκκλησίας και του έδωσε τις οδηγίες όπως ο ίδιος μεταβεί στο εργοτάξιο υπό την 

ιδιότητα του ως ψυκτικού και επικεφαλή του συνεργείου και θα έφερνε σε πέρας την 

εργασία της ημέρας, γύρω στις 8:00 θα ερχόταν το ανυψωτικό να μεταφέρει τις 

εξωτερικές συσκευές κλιματισμού πάνω στην στέγη του πρόναου, στο εργοτάξιο 

υπήρχε σκάλα την οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει, θα έπαιρνε μαζί του τον 

Μ.Ε.3, ο οποίος πήγαινε πάντα μαζί του, και τον κ. Μιχάλη Σολωμού ως τους 

βοηθούς του, και ο Μ.Υ.3 θα πήγαινε εκεί μετά το πέρας της εργασίας για να δει τι 

θα έκαναν. 

Ο ενάγοντας πήγε στην εκκλησία μαζί με τον Μ.Ε.3 με το βαν της εναγομένης 

εταιρείας ενώ ο κ. Μιχάλης Σολωμού πήγε εκεί με άλλο αυτοκίνητο μεταφέροντας 

τους κομπρεσόρους που θα ανέβαιναν στον πρόναο. Όταν έφθασαν στην εκκλησία, 
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ο ενάγοντας πήρε την σκάλα που βρήκε εκεί και αφού την έστησε, φώναξε στον 

Μ.Ε.3 ο οποίος του κρατούσε την σκάλα μέχρι να ανεβεί στον πρόναο ο ενάγοντας 

για να ελέγξει τον χώρο εκεί.  Αδυνατώ να προβώ σε ασφαλές εύρημα για την κλίση 

της σκάλας όταν την έστησε ο ενάγοντας, εν όψει της μη ύπαρξης συγκεκριμένης 

μαρτυρίας επί τούτου και της σχετικής αναφοράς του Μ.Ε.5, ο οποίος εξέφρασε 

αδυναμία στην επιβεβαίωση των όσων του ανέφερε ο κ. Σολωμού.  Ο κ. Σολωμού 

δεν κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου για να διαφανεί η ακρίβεια της υπόδειξης του 

προς τον Μ.Ε.5, και πώς ήταν η σκάλα την ώρα του ατυχήματος. Ο ενάγοντας 

φώναξε ότι κατεβαίνει και ξεκίνησε να κατεβαίνει από την σκάλα χωρίς να βεβαιωθεί 

ότι υπήρχε κάποιο άτομο να του κρατά την σκάλα, και μόλις πάτησε το πόδι του στο 

πρώτο σκαλί της σκάλας, αυτή υποχώρησε, γλίστρησε και ο ενάγων έπεσε από ύψος 

περίπου 3 μέτρων. Βρίσκω ακόμα ότι ο ενάγοντας τόσο κατά την άνοδο όσο και κατά 

την κάθοδο είχε το σώμα του να βλέπει προς το μέρος της σκάλας. Αποτελεί επίσης 

εύρημα του Δικαστηρίου ότι αν κάποιος κρατούσε την σκάλα τόσο κατά την άνοδο 

όσο και κατά την κάθοδο του ενάγοντα, με τα 2 χέρια και το μπροστινό μέρος του 

σώματος του προς την σκάλα, αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος χρήσης της 

σκάλας και δεν θα υποχωρούσε. Βρίσκω περαιτέρω ότι για την εκτέλεση της εν λόγω 

εργασίας, η παρουσία του Μ.Υ.3 δεν ήταν αναγκαία.  

Στηριζόμενη στη μαρτυρία του Μ.Ε.5, βρίσκω ακόμα ότι η μεταλλική σκάλα 

είναι αλουμινένια, πτυσσόμενη,  καλής κατασκευής και διέθετε πλαστικά πέλματα όχι 

όμως αντιολισθητικά. Το δάπεδο στο οποίο στηριζόταν η σκάλα δεν ήταν 

αντιολισθητικό. Η σκάλα, κατά τον χρόνο χρήσης της από τον ενάγοντα, δεν ήταν 

προσδεδεμένη ούτε στη βάση της ούτε στην οροφή. Βρίσκω ακόμα ότι ο ενάγοντας 

δεν φορούσε κράνος ασφαλείας. Αδυνατώ να προβώ σε εύρημα ότι στο βαν που 

οδήγησε ο ενάγοντας την συγκεκριμένη μέρα υπήρχαν κράνη, καθότι η αναφορά 

του Μ.Υ.3 επί τούτου ήταν γενική και δεν περιορίστηκε στην επίδικη μέρα, όμως 

δέχομαι ότι εφόσον ο ενάγοντας γνώριζε το πρωί τη φύση της εργασίας που θα 

έκανε και το ύψος αυτής, θα μπορούσε να ζητήσει κράνος από την αποθήκη το οποίο 

θα του παρείχετο. 

Με βάση τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, είναι αδιαμφισβήτητο ότι κατά 

τον ουσιώδη χρόνο εκτέλεσης της επίδικης εργασίας στην εκκλησία του Απ. Αντρέα 

στη Λεμεσό, ο ενάγοντας ήταν εργοδοτούμενος/υπάλληλος των εναγομένων και 

εκτελούσε την ανατεθείσα από τους εναγομένους προς αυτόν εργασία στο πλαίσιο 

των καθηκόντων εργασίας του. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι το επίδικο ατύχημα 

επεσυνέβη ενώ ο ενάγοντας προσπάθησε να κατεβεί από την σκάλα κατά την 

εκτέλεση της εργασίας του. Η χρήση της συγκεκριμένης σκάλας έγινε κατόπιν των 
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οδηγιών του Μ.Υ.3, ο οποίος ήταν ο άμεσα υπεύθυνος και επικεφαλής του ενάγοντα 

και του συνεργείου που πήγε την επίδικη μέρα στην εκκλησία για την εν λόγω 

εργασία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο Μ.Υ.3 έστειλε τον 

ενάγοντα μαζί με συνεργείο για τον σκοπό διεκπεραίωσης της ανατεθείσας εργασίας, 

και συγκεκριμένα τον Μ.Ε.3, που πάντοτε πήγαινε μαζί του, και τον κ. Σολωμού. Ο 

ενάγοντας ήταν ο επικεφαλής του συνεργείου καθότι ο ίδιος ήταν ανώτερος 

ιεραρχικά  των 2 συναδέλφων του, οι οποίοι ήταν βοηθοί του και θα μπορούσαν να 

τον εξυπηρετήσουν σε ό,τι αυτός τους ζητούσε.   

 Το ύψος στο οποίο θα διεξαγόταν η επίδικη εργασία δεν ήταν κάτι το 

ασυνήθες ή ιδιαίτερα επικίνδυνο, αλλά αυτό ήταν μέρος της εργασίας που ο 

ενάγοντας εκτελούσε πάντα στo πλαίσιo των καθηκόντων του, και μάλιστα εν όψει 

της πολύχρονης του πείρας και απόδοσης, όπως ο ίδιος άλλωστε αναγνώρισε, αυτό 

το είδος της εργασίας ήταν μέρος της ρουτίνας του και δεν χρειαζόταν καν την 

επίβλεψη ή επιτήρηση του Μ.Υ.3.  

 Θεωρώ ότι ο ενάγοντας μπορούσε να εκτελέσει την εν λόγω εργασία με τη 

χρήση της συγκεκριμένης σκάλας με ασφάλεια, όταν κάποιος κρατούσε την σκάλα 

κατά την άνοδο και κάθοδο του στον πρόναο. Αυτή ήταν και η σαφής διαπίστωση 

του Μ.Ε.5, ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς ότι η σκάλα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, 

δεν διέθετε προστατευτικά πέλματα, ούτε και το δάπεδο ήταν αντιολισθητικό, όμως 

αν κάποιος κρατούσε την σκάλα, τότε η χρήση της ήταν απόλυτα ασφαλής. 

Επομένως, καταλήγω  ότι με την παροχή των 2 βοηθών στον ενάγοντα για την 

εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, έτσι ώστε ένας να κρατά την σκάλα κατά την άνοδο 

ή κάθοδο κάποιου από αυτή, θα παρείχετο η απαραίτητη και ενδεδειγμένη ασφάλεια 

στον τρόπο χρήσης της σκάλας. Ο ενάγοντας είχε το απαραίτητο προσωπικό/ 

βοηθούς για να τον εξυπηρετήσουν προς αυτόν τον σκοπό, και δεν διαφάνηκε ότι 

δεν μπορούσε να εφαρμόσει αυτό τον τρόπο ανόδου / καθόδου της σκάλας λόγω 

πίεσης χρόνου ή αδυναμίας των εν λόγω προσώπων να του κρατούν την σκάλα αν 

και εφόσον τους το ζητούσε όπως έγινε κατά την άνοδο του. 

Ο ενάγοντας ισχυρίστηκε ότι ο Μ.Υ.3 παρέλειψε να τον προειδοποιήσει για τον 

κίνδυνο χρήσης της συγκεκριμένης σκάλας και ότι αυτή δεν ήταν καλής ποιότητας. 

Αρχίζοντας από το τελευταίο, καταλήγω ότι με την παροχή των βοηθών για την 

σωστή και ασφαλή χρήση της σκάλας, ο οποιοσδήποτε κίνδυνος εξανεμιζόταν. Στο 

σημείο αυτό αναφέρω ότι ήταν κοινώς αποδεκτό από όλους τους μάρτυρες, 

συμπεριλαμβανομένου του ενάγοντα, ότι ο ανυψωτικός γερανός δεν θα 

χρησιμοποιείτο για την ανύψωση των υπαλλήλων στον πρόναο, καθότι αυτό θα 
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μπορούσε να γίνει με τη χρήση της σκάλας, και ότι η μοναδική χρήση για την οποία 

προοριζόταν ο γερανός ήταν για την ανύψωση των κομπρεσόρων. Όσο για τις 

οδηγίες, ο ίδιος ο ενάγοντας είπε ότι αυτή ήταν η καθημερινή και συνήθης τους 

εργασία και λόγω πέραν της 10ετούς ενασχόλησης του με αυτή και της παροχής 

βοηθών, δεν χρειαζόταν πλέον η καθοδήγηση ή προειδοποίηση από τον εργοδότη 

για τον πιθανό ή ορατό κίνδυνο χρήσης της σκάλας, εφόσον είχαν δοθεί 2 βοηθοί 

στον ενάγοντα, και μάλιστα ούτε επίβλεψη ήθελε. Η χρήση της σκάλας κατά την 

εκτέλεση της επίδικης εργασίας δεν εγκυμονούσε οποιουσδήποτε ασύνηθεις ή 

απρόβλεπτους κινδύνους που να επέβαλλαν στον Μ.Υ.3 να δώσει επιπρόσθετες 

οδηγίες στον ενάγοντα την συγκεκριμένη μέρα. Άλλωστε η κατάσταση της σκάλας, 

όπως περιγράφηκε από τον Μ.Ε.5, ήταν τέτοια που με την σωστή χρήση παρείχε ένα 

καθ' όλα ασφαλή τρόπο διεκπεραίωσης της εργασίας.  Η  πείρα του ενάγοντα πέραν 

των 10 χρόνων επέβαλλε σαν δεδομένο ότι ο ίδιος γνώριζε καλά πλέον τον κίνδυνο 

χρήσης σκάλας και τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης. Αυτό ήταν κάτι που ο ενάγοντας 

αναγνώρισε εξ αρχής, χωρίς δισταγμό, και μάλιστα ο ίδιος ήταν σε θέση να 

αξιολογήσει τον κίνδυνο και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  

 Άλλωστε, με βάση τα γεγονότα της υπόθεσης, η εναγομένη εταιρεία 

οργάνωνε επιμορφωτικά σεμινάρια για την ασφάλεια των υπαλλήλων της στο 

πλαίσιο διεξαγωγής της εργασίας τους, και διέθετε αποθήκη με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό τον οποίο ήταν πρόθυμη να παρέχει σε όποιον υπάλληλο το ζητούσε. 

Επομένως, θεωρώ ότι ο ενάγοντας γνώριζε τους κινδύνους χρήσης της σκάλας, τα 

μέτρα ασφάλειας που έπρεπε να λαμβάνει και τις απαιτήσεις της εναγομένης 

εταιρείας προς τούτο. Η μη χρήση κράνους, όπως διεφάνη από τη μαρτυρία του 

Μ.Ε.6, δεν ενέχει οποιαδήποτε σημασία. Σχετικά με το θέμα του κράνους παραπέμπω 

στην υπόθεση L.P. Transbeton Ltd v. Κώστα Σταύρου v. Fysanco 

Development Ltd ( ανωτέρω). 

 Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, καταλήγω ότι η εναγομένη εταιρεία 

έλαβε όλα τα απαραίτητα υπό τις περιστάσεις μέτρα για την επιμόρφωση και 

ενημέρωση του ενάγοντα για τον κίνδυνο εκτέλεσης της εργασίας του, τις απαιτήσεις 

της εταιρείας από αυτόν στο θέμα ασφαλείας, την παροχή ενός ασφαλούς 

συστήματος εργασίας στον ενάγοντα την επίδικη μέρα με την παροχή βοηθών για να 

κρατούν την σκάλα, η οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ αυτός θα ανέβαινε 

ή κατέβαινε, και γενικά τη διασφάλιση ενός ασφαλούς συστήματος εργασίας.  

 Με βάση την πιο πάνω κατάληξη του Δικαστηρίου, διαφαίνεται ότι την 

αποκλειστική ευθύνη για το επίδικο ατύχημα υπέχει ο ενάγοντας, ο οποίος, 
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γνωρίζοντας τους συνήθεις κινδύνους που υπήρχαν στη χρήση της σκάλας κατά την 

εκτέλεση της εργασίας του, και μάλιστα έμπρακτα εκμηδενίζοντας αυτούς αφού 

φώναξε ένα εκ των βοηθών του να του κρατούν την σκάλα κατά την άνοδο, δεν 

περίμενε να έρθει κάποιος από τους συναδέλφους του να του κρατούν την σκάλα για 

να κατεβεί, ενώ φώναξε ότι κατεβαίνει, επιλέγοντας μόνος του να κατεβεί με τον 

ορατό κίνδυνο χρήσης της σκάλας χωρίς στήριξη, αναλαμβάνοντας και επιλέγοντας 

πλέον μόνος του το ρίσκο εκτέλεσης της εργασίας του. Από την στιγμή που η 

εταιρεία έκανε ό,τι ήταν αναγκαίο από πλευράς της για να προσφέρει ένα ασφαλές 

σύστημα εργασίας έναντι του προβλεπτού κινδύνου χρήσης της εν λόγω σκάλας, και 

ο ενάγοντας αποφάσισε μόνος του να αψηφήσει τον κίνδυνο και να κατεβεί χωρίς 

κάποιος να του κρατά τη σκάλα, ενώ δεν έκανε κάτι τέτοιο κατά την άνοδο του, και 

μάλιστα δεν χρειαζόταν επίβλεψη λόγω της πείρας του, καταλήγω ότι η εναγομένη 

εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το επίδικο ατύχημα και ότι ο εναγόμενος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος γι' αυτό. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για το ατύχημα ήταν ο εφεσείοντας. Το Δικαστήριο βρήκε ότι η εργασία 

με χρήση σκάλας/τριποδιού δεν θα ήταν ασφαλής αν δεν υπήρχε ο βοηθός για να 

την στηρίξει. Παρόλο που το Δικαστήριο έκρινε ότι ο ενάγοντας εύλογα χρειάστηκε 

τη βοήθεια προβολέα για να εργαστεί στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόταν, εν 

τούτοις είπε ότι σκοπός της παρουσίας του βοηθού ήταν να κρατεί την σκάλα και να 

εμποδίζει τη μετακίνηση της για να καταλήξει ότι η πτώση της σκάλας κάτω από το 

βάρος του εφεσείοντα, όταν αυτός προσπάθησε να μετακινηθεί, οφειλόταν σε δική 

του αμέλεια, αφού ο ίδιος έστειλε τον βοηθό για να φέρει τον προβολέα και αντί να 

περιμένει την επιστροφή του ή να κατεβεί από την σκάλα προτού του αναθέσει να 

φέρει τον προβολέα, προσπάθησε να μετακινηθεί πάνω σε αυτή χωρίς να στηρίζεται 

από άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση της και να προκληθεί η 

πτώση του εφεσείοντα.  

 Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου 

αναφέροντας ότι η πτώση του εφεσείοντα οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στη δική 

του απερίσκεπτη ενέργεια και όχι σε οποιαδήποτε παράλειψη των εφεσιβλήτων να 

παράσχουν ασφαλές σύστημα εργασίας. 

Στρεφόμενη στα υπό κρίση γεγονότα, σημαντική είναι η διαπίστωση του 

Δικαστηρίου ότι ο ενάγοντας είχε 2 βοηθούς στην εκτέλεση της επίδικης εργασίας 

και μάλιστα όταν ένας από αυτούς κρατούσε την σκάλα, ο οποιοσδήποτε κίνδυνος 

χρήσης της σκάλας, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, εκμηδενιζόταν 
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έτσι ώστε οι εναγόμενοι να είχαν παράσχει στον ενάγοντα ένα ασφαλές σύστημα 

εργασίας. Ακόμα πιο σημαντική είναι η πέραν της δεκαετίας πείρα του ενάγοντα στην 

εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων με τον ίδιο τρόπο και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα, 

έτσι ώστε η πρακτική να ήταν πλέον γνωστή στον ενάγοντα, η επίβλεψη να μην 

ήταν απαραίτητη, και το σύστημα εργασίας να ήταν εύλογα ασφαλές. Άλλωστε ο 

ίδιος ο ενάγοντας, εκτιμώντας τον κίνδυνο και υιοθετώντας την συνήθη πρακτική, 

είχε κάποιον βοηθό να του κρατά την σκάλα όταν την ανέβηκε, ενώ ενεργώντας 

μόνος και εντελώς επιπόλαια και απερίσκεπτα, χωρίς να ασχοληθεί με την ασφάλεια 

του, επέλεξε να κατεβεί την σκάλα χωρίς να περιμένει κάποιον από τους βοηθούς 

του αψηφώντας τον κίνδυνο. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι ο εφεσίβλητος εκτελούσε τα καθήκοντα 

που του ανατέθηκαν με τον τρόπο που του υποδείχθηκε και τα μέσα που του 

δόθηκαν. Οι εφεσείοντες όφειλαν να προστατεύσουν τον εφεσίβλητο από τον 

εμφανή κίνδυνο στον οποίον τον εξέθεσαν, και έπρεπε να γνωρίζουν ότι η σκάλα 

που διέθεταν για την εργασία του δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί με ασφάλεια 

πάνω σε τσίγκους και αυτή θα έπρεπε να στηρίζεται σε ξύλινα γερά σανίδια 

τοποθετημένα στις δοκούς της οικοδομής.  

Εδώ, οι εναγόμενοι έλαβαν όλα τα δέοντα μέτρα για να παρέχουν ένα ασφαλές 

σύστημα εργασίας στον ενάγοντα και να τον προφυλάξουν από όλους τους 

προβλεπτούς κινδύνους κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 

Υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, καταλήγω ότι εν όψει της 

μακρόχρονης πείρας και ψηλής απόδοσης του ενάγοντα στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, η επίβλεψη κατά τη διεκπεραίωση της συνήθους εργασίας του από 

τον Μ.Ε.3, ως τον άμεσα προιστάμενο του, δεν ήταν απαραίτητη, όπως άλλωστε ο 

ίδιος ο ενάγοντας αναγνώρισε. Δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση εκ μέρους των 

εργοδοτών καθότι η εργασία που θα εκτελούσε τόσο ο ενάγοντας όσο και το 

συνεργείο του ήταν η συνηθισμένη και δεν είχε οτιδήποτε το ιδιαίτερο  που να 

απαιτούσε την παρουσία του Μ.Ε. 3 στον χώρο κατά την εκτέλεση αυτής. Τόσο η 

φύση όσο και ο τρόπος εκτέλεσης της επίδικης εργασίας ήταν πολύ γνωστά στον 

ενάγοντα, ο οποίος μπορούσε από μόνος του να προβεί σε αυτήν, χωρίς την 

αναγκαιότητα συγκεκριμένων οδηγιών ή την επιτήρηση κάποιου προισταμένου του. 

 Σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω, καταλήγω ότι ο ενάγοντας 

απέτυχε να αποδείξει οποιανδήποτε ευθύνη εκ μέρους των εναγομένων για το 

επίδικο ατύχημα που υπέστη έτσι ώστε η παρούσα αγωγή να πρέπει να απορριφθεί. 
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Κώστα Λέντζα v. Laos Bros Ltd. , Αρ. Αγωγής  3504/07 ,  E.Δ. Λεμεσού , 16 

Φεβρουαρίου 2011 

1.6 Υπόθεση 

Αναφερόμενη στο επίδικο ατύχημα, κατέθεσε ότι στις 12/5/08 όπου 

ευρισκόταν εργαζόμενη ως βοηθός διευθυντής είχε πάει στην αποθήκη της εταιρείας 

που την εργοδοτούσε για να εξασφαλίσει ένα κιβώτιο που θα πωλούσε σε πελάτη. Το 

κιβώτιο ευρισκόταν πάνω από τα ψυγεία της αποθήκης.  Υπήρχε ένα τριπόδι που 

χρησιμοποιείτο σε τέτοιες περιπτώσεις.  Για να πάρουν λοιπόν το κιβώτιο άνοιξαν το 

τριπόδι, το οποίο ασφαλίζεται με δύο πύρρους ασφαλείας και ανέβηκε η Ενάγουσα 

και ευρισκόμενη στο τρίτο με τέταρτο σκαλί αυτό άνοιξε, οριζοντοποιήθηκε και η 

Ενάγουσα βρέθηκε στο έδαφος κτυπώντας στον αριστερό ώμο.  Εξήγησε ότι πριν την 

χρήση του τριποδιού η Ενάγουσα είχε προβεί στην ασφάλιση των δύο πύρρων μαζί 

με τον βοηθό της και ανέβηκε στο τριπόδι αφού βεβαιώθηκε γι΄ αυτό εφόσον 

άκουσε τον χαρακτηριστικό θόρυβο που κάνει. Συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης του 

τριποδιού δεν της είχαν δοθεί και πέραν του συστήματος ασφαλείας με τους πύρρους 

δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο. 

 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επίδικο ατύχημα προκύπτουν από 

τη μαρτυρία της Ενάγουσας.  Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ενώ αυτή 

κατέθετε ενώπιον του Δικαστηρίου με σαφήνεια και ειλικρίνεια περιέγραψε τα 

σχετικά γεγονότα και, όπως προέκυψε από αυτά που ανέφερε, ο λόγος της πτώσης 

της οφείλετο στο ότι οι δύο πύρροι ασφαλείας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το 

τριπόδι, προφανώς επειδή έλειπε ένα ελαστικό από το ένα πόδι της σκάλας με 

αποτέλεσμα την ξαφνική οριζοντιοποίηση - άνοιγμα του τριποδιού.  Διεφάνη, επίσης, 

ότι συγκεκριμένες οδηγίες χρήσεως του τριποδιού δεν είχαν δοθεί στην Ενάγουσα 

πριν επισυμβεί το επίδικο ατύχημα και το μόνο που υπήρχε στο συγκεκριμένο τριπόδι 

ήταν το σύστημα ασφαλείας με τους δύο πύρρους.  Είναι σημαντικό, επίσης, να 

αναφερθεί ότι μετά το ατύχημα έγινε κάποια εκπαίδευση στους εργαζόμενους στην 

Εναγόμενη εταιρεία αναφορικά με τη χρήση του τριποδιού και, επίσης, 

αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα άτομο δίπλα από το τριπόδι για να 

προσέχει το άτομο που ανεβαίνει σε αυτό.   

 Επαναλαμβάνω, η Ενάγουσα ήταν πλήρως κατατοπιστική και σαφής σε σχέση 

με τα γεγονότα που περιβάλλουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το 

επίδικο ατύχημα και, επομένως, αποδέχομαι στο σύνολό της τη σχετική μαρτυρία 

που έδωσε και γίνονται τα ανάλογα ευρήματα από το Δικαστήριο. 
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 Υπό το φως των πιο πάνω, έχει αποδειχθεί η αμέλεια των Εναγομένων, 

εργοδοτών της Ενάγουσας, οι οποίοι όφειλαν να γνωρίζουν τον κίνδυνο από τη 

χρήση του τριποδιού και όφειλαν να προειδοποιήσουν την Ενάγουσα, να την 

επιβλέπουν και να την εκπαιδεύσουν αναφορικά με τη χρήση του.  Περαιτέρω, οι 

Εναγόμενοι ως εργοδότες είχαν υποχρέωση να παρέχουν στην Ενάγουσα τριπόδι το 

οποίο ήταν ασφαλές και δεν ήταν ελαττωματικό.  Η αμέλεια αυτή των Εναγομένων 

είχε ως αποτέλεσμα και συνέπεια την πτώση της Ενάγουσας και την πρόκληση σ΄ 

αυτή του τραυματισμού της.  

Σοφίας Αριστείδου v. Sodexho (Cyprus) Ltd κ.α. ,  Αρ. Αγωγής   1999/2010  ,  Ε.Δ. 

Λάρνακας , 20 Μαΐου 2011 

1.7 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Εργατικό ατύχημα ― Κατά πόσο εργοδότης παρέβη το καθήκον του 

για παροχή ασφαλούς συστήματος εργασίας ― Τραυματισμός υδραυλικού από τη 

πτώση του από τριπόδι το οποίο υποβάσταζε βοηθός του. 

Κουλουμπρής ν. Askanis Maintenance , Πολιτική Έφεση Αρ. 144/2005 ,  4 Μαΐου 

2007 

1.8 Υπόθεση 

Ο Ενάγων, αφού ανέβηκε τα 4 σκαλιά της σκάλας, άρχισε να βάφει τον τοίχο 

από το κάτω μέρος προς τα πάνω και ενώ έβαφε τη γωνιά, ένοιωσε το πάνω μέρος 

της σκάλας να γλιστρά.  Αμέσως είπε στο ΜΥ1 να κρατά τη σκάλα για να κατεβεί 

κάτω και πρόσεξε ότι εκείνη τη στιγμή ο ΜΥ1 δεν την κρατούσε.  Η σκάλα συνέχισε 

να γλιστρά προς τα δεξιά ενώ ο Ενάγων κατέβαινε από αυτήν, αλλά δεν πρόλαβε να 

κατεβεί ή να κάμει ο,τιδήποτε άλλο και έπεσε στο δάπεδο με αποτέλεσμα να 

τραυματιστεί. 

   Οι Εναγόμενοι όφειλαν να διατηρούν ασφαλές σύστημα και χώρο 

εργασίας.  Αυτό σημαίνει ότι όφειλαν να παράσχουν στον Ενάγοντα τα κατάλληλα 

εργαλεία και συνθήκες για ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας του.  Δεν έχει μεν 

αποδειχθεί ότι η σκάλα με την οποία τον εφοδίασαν ήταν ελαττωματική, από την 

άλλη όμως ευρίσκω ότι δεδομένων των συνθηκών εργασίας, όφειλαν να είχαν λάβει 

περισσότερα μέτρα ασφάλειας.  Πιο συγκεκριμένα: οι Εναγόμενοι γνώριζαν ότι ο 

Ενάγων θα εργαζόταν πάνω στη σκάλα, σε ύψος μεταξύ 3 και 5μ. και η εργασία που 

θα έκανε δηλαδή να βάφει, απαιτούσε κίνηση των χεριών και κατ΄ επέκταση του 
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κορμού του δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω.  Το πλακόστρωτο στο οποίο θα 

στηριζόταν η σκάλα είχε ελαφριά κατηφορική κλίση.  Επομένως ο κίνδυνος να 

γλιστρήσει και πέσει η σκάλα ήταν εύλογα προβλεπτός. 

 Όφειλαν επομένως να έχουν δεύτερο πρόσωπο το οποίο να κρατά τη σκάλα 

ενόσω ο Ενάγων βρισκόταν πάνω σ΄ αυτήν.  Αυτό το καθήκον τους παρέλειψαν να 

το πράξουν και είναι η παράλειψη τους αυτή σε συνδυασμό με τις συνέπειες της που 

συνιστούν αμέλεια. 

 Το γεγονός ότι πριν το ατύχημα τη σκάλα την κρατούσε ο Επιστάτης, ενώ 

κατά τη στιγμή του ατυχήματος έπρεπε να την κρατά ο ΜΥ1, δεν οφείλετο στη 

φροντίδα που είχαν καταβάλει οι Εναγόμενοι, αλλά στον ίδιο τον Ενάγοντα ο οποίος 

όντας έμπειρος βαφέας το είχε ζητήσει με δική του πρωτοβουλία. 

 Τα πιο πάνω γεγονότα επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση των Εναγομένων 

εφόσο δεικνύουν ότι παρών στον τόπο του ατυχήματος ήταν εκπρόσωπος τους δηλ. 

ο Επιστάτης Τάσος Ευσταθίου ο οποίος έδιδε οδηγίες για τις οποίες ευθύνονται οι 

ίδιοι οι Εναγόμενοι αφού ο Επιστάτης είχε τη σχετική φαινόμενη εξουσία (ostensible 

authority) προς το σκοπόν αυτό (βλ. Λαμπής (2004), πιο πάνω). 

Ο Ενάγων θεωρείται έμπειρος ελαιοχρωματιστής αφού μέχρι την ημερομηνία 

του ατυχήματος είχε πείρα 22 περίπου ετών, από τα οποία τα 10 περίπου ήταν με 

τους Εναγομένους,  

(α)  ο κίνδυνος ήταν ορατός, εφόσο το να βάφει κάποιος με τις κινήσεις που 

περιγράφονται πιο πάνω ενώ είναι ανεβασμένος σε στενή σκάλα χωρίς λαστιχάκια η 

οποία στη βάση της είναι στερεωμένη σε πλακόστρωτο με κλίση, αποτελούν 

συνθήκες προβλεπτού κινδύνου, 

(β)  ήταν ο ίδιος ο Ενάγων που είχε τοποθετήσει τη σκάλα στη θέση της, 

(γ) η μαρτυρία δεικνύει ότι είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο αφού είχε ζητήσει να 

του κρατούν τη σκάλα. 

 Όλα τα πιο πάνω δεδομένα με οδηγούν στο να καταλήξω σε εύρημα για 

ύπαρξη συντρέχουσας αμέλειας εκ μέρους του Ενάγοντα σε ποσοστό 35%. 

Βαρνάβα Γεωργίου v. G&A Genegrites (painters) Ltd. , Αρ. Αγωγής  554/02 ,  Ε.Δ. 

Αμμοχώστου , 18 Απριλίου  2005 
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1.9 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Εργατικό ατύχημα ― Ευθύνη εργοδότη ― Παράλειψη νόμιμου 

καθήκοντος εργοδότη για παροχή ασφαλούς συστήματος εργασίας για 

εργοδοτούμενό του ― Αλλοδαπός, ανειδίκευτος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν 

η σκάλα την οποία χρησιμοποίησε για να κατεβεί από τη στέγη οικοδομής των 

εργοδοτών του υποχώρησε ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης στους εργοδότες. 

St. Marina Sporting Promotion Ltd. ν. Chterio Kililov Dimitrov , Πολιτική Έφεση Αρ. 

11486 , 18 Οκτωβρίου 2004 

1.10 Υπόθεση 

Στις 30.8.2013, ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσαν άλλοι δύο εργοδοτούμενοι 

του Εναγόμενου πλοίου οι οποίοι εργάζοντο σε ενσωματωμένη επί του αμπαριού 

κατασκευή, κατέπεσε στο δάπεδο του αμπαριού. Ζητήθηκε από τους δύο, ως άνω 

εργοδοτούμενους, να τους το ανεβάσει. Ο Ενάγοντας περιμάζεψε το εργαλείο και 

προσπάθησε να ανεβεί σε φορητή μεταλλική σκάλα που ήταν τοποθετημένη επί της 

ενσωματωμένης κατασκευής του αμπαριού, προκειμένου να παραδώσει το 

εργαλείο.  Ενώ ευρίσκετο επί της μεταλλικής σκάλας, αυτή υποχώρησε με 

αποτέλεσμα ο Ενάγοντας να πέσει στο δάπεδο του αμπαριού και να τραυματισθεί 

σοβαρά. Θεωρεί δε ως υπεύθυνο γι΄ αυτά το Εναγόμενο πλοίο στο οποίο αποδίδει 

αμέλεια και/ή παράβαση των νόμιμων καθηκόντων του και/ή των υπαλλήλων και/ή 

αντιπροσώπου του γι'  αυτό καταχώρισε την παρούσα αγωγή με την οποία αξιοί 

Γενικές Αποζημιώσεις, το ποσό των €40.700 ως ειδικές ζημιές, νόμιμο τόκο, έξοδα 

και Φ.Π.Α. 

Με βάση τα πιο πάνω θα πρέπει να εξεταστεί η τυχόν ευθύνη του Εναγομένου 

πλοίου. 

Η αμέλεια η οποία αποδίδεται στο Εναγόμενο πλοίο είναι η ακαταλληλότητα 

της σκάλας την οποία χρησιμοποίησε στη συγκεκριμένη στιγμή ο Ενάγοντας και η 

οποία ανετράπη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.  Η νομιμότητα της παρουσίας 

του Ενάγοντα στο αμπάρι Αρ.4 δεν αμφισβητείται.  Η σκάλα, σύμφωνα με το εύρημα 

του Δικαστηρίου, ήταν μεταλλική χωρίς ελαστικά πέλματα, με δύο γάντζους 

ασφαλείας στο άνω μέρος και σχοινί δεμένο σ΄ αυτήν το οποίο θα έπρεπε να δένετο 

σε σταθερό μέρος για σκοπούς ασφαλείας.  Η αιτία που η σκάλα αναποδογυρίστηκε 

είναι σύμφωνα με το εύρημα του Δικαστηρίου το σπάσιμο ενός από τους δύο 

γάντζους που κρατούσαν ασφαλή τη σκάλα στο μέρος που ήταν 


