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Ζητήµατα διακριτικής µεταχείρισης αλλοδαών εργαζοµένων για
την αοζηµίωσή τους αό εργατικά ατυχήµατα∗
∗

1. Με το Β∆ της 24.7.1920 «Περί κωδικοIοιήσεως των νόµων Iερί
ευθύνης Iρος αIοζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία Iαθόντων
εργατών ή υIαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 191/25.8.1920), σε συνδυασµό µε το Ν. 551
της 31.12.1914/01.1915, ορίζονται οι IροϋIοθέσεις αIοζηµίωσης «εργατών ή
υIαλλήλων» αIό τον «κύριο της εIιχείρησης» για «ατυχήµατα εκ βιαίου
συµβάντος» Iου εIέρχονται σε εργάτες ή υIαλλήλους κατά την εκτέλεση
της εργασίας τους ή «εξ αφορµής αυτής» (άρθρο 1). Βασική IροϋIόθεση
εφαρµογής των διατάξεων του εν λόγω Β∆ είναι η διακοIή εργασίας λόγω
του ατυχήµατος να διαρκέσει Iάνω αIό τέσσερις µέρες.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ως άνω Β∆ στην αIοζηµίωση αυτή
υIοχρεούνται:
·- Οι εργοδότες οικοδοµικών και άλλων τεχνικών έργων
·- Οι κύριοι εIιχειρήσεων Iου διεξάγονται σε κάθε είδους βιοµηχανικά και
βιοτεχνικά εργοστάσια, εργαστήρια, ή συνεργεία όIου γίνεται χρήση
µηχανικών εργαλείων
- Οι κύριοι εIιχειρήσεων µεταφοράς «διά γης ή ύδατος», φόρτωσης,
εκφόρτωσης και αIοθήκευσης κάθε είδους
·- Οι κύριοι εIιχειρήσεων ορυχείων και λατοµείων και κάθε άλλης
εIιχείρησης ή εκµετάλλευσης όIου κατασκευάζονται ή χρησιµοIοιούνται
εκρηκτικές ή τοξικές ύλες ή γίνεται χρήση µηχανών.
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Το ίδιο άρθρο διευκρινίζει ότι στην αIοζηµίωση αυτή υIοχρεούται
και το ∆ηµόσιο όIως εIίσης κάθε νοµικό IρόσωIο Iου αIασχολεί εργάτες ή
υIαλλήλους σε εργασίες ή εIιχειρήσεις όIως αυτές Iου Iροαναφέρθηκαν.
3. Η διάταξη του άρθρου 3 του Β∆ της 24.7.1920 καθορίζει την
έκταση της αIοζηµίωσης την οIοία διαβαθµίζει σε Iέντε βασικές
κατηγορίες:
·-Σε

IερίIτωση

Iλήρους

διαρκούς

ανικανότητας

η

αIοζηµίωση

Iεριλαµβάνει µισθούς έξι ετών
- Σε IερίIτωση µερικής διαρκούς ανικανότητας η αIοζηµίωση Iεριλαµβάνει
το εξαIλάσιο του Iοσού κατά το οIοίο ελαττώθηκε ή δύναται να ελαττωθεί
το ετήσιο µισθολογικό εισόδηµα του Iαθόντος
·- Σε IερίIτωση Iλήρους Iρόσκαιρης ανικανότητας Iου δεν Iαρατείνεται
Iέραν των δύο ετών, η αIοζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση µε το ήµισυ του
µισθού Iου ελάµβανε ο Iαθών τη µέρα του ατυχήµατος
·- Σε IερίIτωση µερικής Iρόσκαιρης ανικανότητας Iου δεν Iαρατείνεται
Iέραν των δύο ετών, η αIοζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση Iρος το ήµισυ
της ελάττωσης Iου υφίσταται ή δύναται να υIοστεί ο µισθός Iου ελάµβανε ο
Iαθών τη µέρα του ατυχήµατος
·-Σε IερίIτωση θανάτου η αIοζηµίωση Iεριλαµβάνει µισθούς Iέντε ετών.
4. Η διάταξη Iου εγείρει σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας, σύµφωνα µε
το ελληνικό συνταγµατικό κεκτηµένο και αυτό του διεθνούς και
ευρωIαϊκού δικαίου δικαιωµάτων του ανθρώIου είναι το άρθρο 5 του Β∆
της 24.7.1920,1 συγκεκριµένα τα εξής τρία εδάφιά του:
·- Σύµφωνα µε το Iρώτο εδάφιο, αλλοδαIοί δικαιούνται Iληρωµή της τρίτης
και τέταρτης κατηγορίας αIοζηµίωσης µόνο εφόσον διαµένουν στην Ελλάδα,
και σε Iληρωµή της IέµIτης κατηγορίας αIοζηµίωσης µόνο εφόσον
διέµεναν στην Ελλάδα το χρόνο του δυστυχήµατος
·- Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, οι αλλοδαIοί εργαζόµενοι είναι δυνατόν
να αIολαµβάνουν µεταχείριση ίδια µε αυτή των ηµεδαIών, όσον αφορά στις
τρίτη, τέταρτη και IέµIτη κατηγορίες

αIοζηµίωσης, εφόσον

αυτό
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IροβλέIεται αIό σύµβαση της χώρας Iροέλευσης του αλλοδαIού µε την
Ελλάδα, Iου συνάIτεται µε τον όρο της αµοιβαιότητας
·- Σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο, µεταχείριση ηµεδαIών αIολαµβάνουν
αλλοδαIοί εργαζόµενοι, χωρίς Iεριορισµό ως Iρος την εφαρµογή των τρίτης,
τέταρτης και IέµIτης κατηγοριών αIοζηµίωσης, εφόσον η σχετική
νοµοθεσία της χώρας Iροέλευσης Iρονοεί, υIό το Iνεύµα της διάταξης του
άρθρου 5, υIέρ των αλλοδαIών εργατών Iου βρίσκονται στο έδαφός της.
Οι ανωτέρω διατάξεις του Iερασµένου αιώνα θεσµοIοιούν διακρίσεις
εις βάρος αλλοδαIών εργαζοµένων Iου δικαιούνται αIοζηµίωση λόγω
εργατικού ατυχήµατος Iου δε συνάδουν µε τις εIικρατούσες αρχές σε
διεθνές αλλά και εθνικό εIίIεδο.
5. Την IαραIάνω διακριτική µεταχείριση η Ελλάδα IροσIάθησε να
εξαλείψει µε το Ν∆ της 30/31.10.1935 (ΦΕΚ Α’ 508) µε το οIοίο κυρώθηκε
η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) αρ. 19 (1925) για την
εξοµοίωση των αλλοδαIών και ιθαγενών εργατών όσον αφορά στην
αIοζηµίωση εργατικών ατυχηµάτων.
Σύµφωνα µε το Iρώτο άρθρο της Σύµβασης ∆ΟΕ 19 κάθε
συµβαλλόµενο µέρος Iου εIικυρώνει τη Σύµβαση αυτή «υIοχρεούται να
Iαρέχη

εις

τους

υIηκόους

Iαντός

ετέρου

µέλους

εIικυρώσαντος

την…σύµβασιν, οι οIοίοι θέλουσι καταστή θύµατα ατυχηµάτων της
εργασίας, λαβόντων χώραν εIί του εδάφους των, ή εις τους έλκοντας
δικαιώµατα εξ αυτών, τους αυτούς όρους αIοζηµιώσεως ους εξασφαλίζει και
εις τους ιδίους αυτού υIηκόους εν τη αIοζηµιώσει των ατυχηµάτων της
εργασίας» Iρόσθετη έµφαση). Η ίδια διάταξη διευκρινίζει ότι αυτή η
ισότητα όρων θα εξασφαλίζεται στους αλλοδαIούς εργάτες και τους έλκοντες
αIό αυτούς δικαιώµατα, «άνευ ουδενός όρου διαµονής».
6.

Παρά

τη

θετική

τροIοIοίηση

του

νοµικού

καθεστώτος

αIοζηµίωσης αλλοδαIών εργαζοµένων για εργατικά ατυχήµατα µε την
κύρωση του Σύµβασης ∆ΟΕ 19 αIό την Ελλάδα, στην Iράξη η Iαροχή της
ως άνω αIοζηµίωσης Iαραµένει Iροβληµατική διότι διατηρείται κατ’ ουσία
η ρήτρα της αµοιβαιότητας. Η µεταχείριση αλλοδαIών εργαζοµένων είναι
ίδια µε αυτή των ηµεδαIών εφόσον η χώρα Iροέλευσης (ιθαγένειας) των
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αλλοδαIών εργαζοµένων έχει κυρώσει την ανωτέρω Σύµβαση. Η Σύµβαση
αυτή µέχρι τον Οκτώβριο 2002 είχε κυρωθεί αIό 120 χώρες µέλη της ∆ΟΕ.
΄Ενας µεγάλος αριθµός χωρών εξακολουθεί να Iαραµένει εκτός του
νοµοθετικού Iλαισίου της Σύµβασης ∆ΟΕ 19 αφήνοντας, ταυτόχρονα
ακάλυIτους τους Iολίτες τους Iου εργάζονται εκτός των εδαφών τους. Μία
αIό αυτές τις χώρες είναι η Αλβανία, Iολίτες της οIοίας αIοτελούν την
Iλειοψηφία των αλλοδαIών εργαζοµένων στην Ελλάδα.
7. Η διακριτική εις βάρος αλλοδαIών εργαζοµένων νοµοθεσία της
Ελλάδας θεωρείται σκόIιµο να καταργηθεί για τους εξής κύριους λόγους:
Α. Με την κύρωση της Σύµβασης ∆ΟΕ 19 το 1935 η Ελλάδα
γνωστοIοίησε ουσιαστικά στη διεθνή κοινωνία την Iρόθεσή της να
εξαλείψει τις διακρίσεις εις βάρος αλλοδαIών εργαζοµένων σε IεριIτώσεις
αIοζηµίωσης για εργατικά ατυχήµατα. Η διατήρηση, εIοµένως, των
διατάξεων του Β∆ της 24.7.1920 καταδεικνύει, τουλάχιστον, µια αντιφατική
στάση της χώρας µας ως Iρος το εν λόγω ζήτηµα.
Β. Με την αναθεώρηση του 2001 το ελληνικό Σύνταγµα εισήγαγε
στην ελληνική δικαιοταξία ρητώς και ενίσχυσε την αρχή του «κοινωνικού
κράτους δικαίου» (νέο άρθρο 25 Iαρ. 1 Σ) Iου ουσιαστικά είχε εισαχθεί ήδη
αIό το Σύνταγµα του 1975 µε τα άρθρα 21-25. Η ανωτέρω αρχή, µαζί µε τα
δικαιώµατα του ανθρώIου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού
συνόλου, «τελεί υIό την εγγύηση του Κράτους». Η θεµελιώδης αυτή
υIερνοµοθετική

αρχή

έχει

συγκεκριµενοIοιηθεί

σε

διάφορες

συνταγµατικές διατάξεις, όIως είναι αυτές των άρθρων 21 Iαρ. 6 (Iροστασία
ατόµων µε αναIηρίες) και 22 Iαρ. 3 (συλλογικές συµβάσεις εργασίας για
τους δηµοσίους υIαλλήλους και τους υIαλλήλους ΟΤΑ ή άλλων νοµικών
IροσώIων δηµοσίου δικαίου), όIου καταφαίνεται η τάση της νέας
ελληνικής έννοµης τάξης να Iροσδώσει έµφαση και ουσιαστικό Iεριεχόµενο
στην Iροστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων όλων, κατ’ αρχήν, των
IροσώIων Iου ευρίσκονται στην εIικράτεια του ελληνικού Κράτους, χωρίς
καµιά αIολύτως διάκριση. Ταυτόχρονα όµως IρέIει να τονιστεί ότι οι
ανωτέρω νέες συνταγµατικές διατάξεις έχουν ως συνέIεια τη δηµιουργία
νέων ιδιαίτερα σηµαντικών υIοχρεώσεων του ελληνικού Κράτους του
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οIοίου τα όργανα οφείλουν «να διασφαλίζουν την ανεµIόδιστη και
αIοτελεσµατική άσκηση» των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και
της αρχής του «κοινωνικού κράτους δικαίου», σύµφωνα µε το νέο άρθρο 25
Iαρ. 1 Σ.
Γ. To δικαίωµα «κάθε IροσώIου» στην κοινωνική ασφάλεια,
«συµIεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών ασφαλίσεων» είναι ένα αIό τα
θεµελιώδη οικονοµικά-κοινωνικά δικαιώµατα Iου Iροστατεύει ρητά το
∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα (άρθρο 9, Ν. 1532/1985).2 Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας µε τη
Σύµβαση 102 «Iερί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας» (Ν
3251/1955) έχει κάνει αIόλυτα σαφές ότι µέρος της κοινωνικής ασφάλειας
Iου IρέIει να Iαρέχουν τα σύγχρονα Κράτη σε όλους ανεξαιρέτως τους
εργαζοµένους στο έδαφός τους είναι οι «Iαροχές λόγω εργατικού
ατυχήµατος και εIαγγελµατικής ασθένειας» (Μέρος VI της Σύµβασης ∆ΟΕ
102). Οι Iαροχές αυτές συνίστανται, µεταξύ άλλων, σε ιατρική φροντίδα και
αIοζηµίωση για τους Iροαναφερθέντες λόγους. Η Σύµβαση ∆ΟΕ 102
διασαφηνίζει στο άρθρο 68 Iαρ. 1 ότι οι αλλοδαIοί εργαζόµενοι IρέIει να
αIολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα όIως και οι ηµεδαIοί «ουχ’ ήττον καθ’
όσον αφορά τας Iαροχάς εν όλω ή εν µέρει τας χρηµατοδοτουµένας
αIοκλειστικώς ή κυρίως αIό το ∆ηµόσιον Ταµείον…». Η ανωτέρω Σύµβαση
της ∆ΟΕ έχει συµIληρωθεί αIό τη Σύµβαση ∆ΟΕ 121 (1964) «για τις
Iαροχές σε IερίIτωση εργατικών ατυχηµάτων και εIαγγελµατικών
ασθενειών» Iου δεν έχει κυρώσει ακόµη η Ελλάδα.
H ισότητα των µεταναστών εργαζοµένων και των µελών των
οικογενειών τους σε σχέση µε τους ηµεδαIούς στην αIόλαυση της
κοινωνικής ασφάλισης έχει κατοχυρωθεί µε αIόλυτο τρόIο στο άρθρο 27 της
∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των
Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (1990) Iου δεν
έχει υIογράψει ακόµη η Ελλάδα. Το ίδιο καθεστώς ισότητας IροβλέIει, κατ’
2

Βλ εIίσης M Scheinin, “The right to social security”, in A Eide et al (eds), Economic,
Social and Cultural Rights, Dordrecht etc, Martinus Nijhoff Publishers, 2nd ed, 2001, 211221 και άρθρα 12 «∆ικαίωµα για κοινωνική ασφάλεια» και 19 «∆ικαίωµα των µεταναστών
εργατών και των οικογενειών τους για Iροστασία και αντίληψη» του ΕυρωIαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη (Ν 1426/1984).
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αρχήν, και η διάταξη του άρθρου 18 της ΕυρωIαϊκής Σύµβασης για το
Νοµικό Καθεστώς Μεταναστών Εργαζοµένων (ΕΣΣ 93, 1977) Iου έχει
υIογραφεί αIό την Ελλάδα την 24.11.1977 αλλά δεν έχει ακόµη κυρωθεί.
Η δεινή θέση Iολλών αλλοδαIών εργαζοµένων στην Ελλάδα
υIογραµµίσθηκε και αIό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µε την αIό
31.10.2002 εγκύκλιό του3 Iρος τους Προϊσταµένους των Εισαγγελιών
Εφετών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, µε την οIοία εξέφρασε την
ανησυχία του διότι «Iλειάδα Iαραβάσεων των κανόνων του εργατικού
δικαίου [και κατ’ εIέκταση των άρθρων 2 Iαρ. 1 και 25 Iαρ. 1 Σ] ακούγεται
καθηµερινά, ιδίως σε βάρος αλλοδαIών µεταναστών εργαζοµένων». Ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάλεσε τους ανωτέρω Εισαγγελείς να
δείξουν «την Iροσήκουσα αυστηρότητα για την Iρόληψη ή την καταστολή
φαινοµένων

Iου

ευτελίζουν

τον

άνθρωIο

και

Iροσβάλλουν

την

δηµοκρατική και Iολιτισµένη µας κοινωνία».
8. Ως εκ τούτων, η ΕΕ∆Α Iροτείνει:
Α. Τη ρητή κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος αλλοδαIών
εργαζοµένων και την κατάργηση του άρθρου 5 του Β∆ της 24.7.1920 και του
Ν. 551 της 31.12.1914/01.1915 για την αIοζηµίωση των ανωτέρω IροσώIων
λόγω εργατικών ατυχηµάτων σύµφωνα, µεταξύ άλλων, µε το άρθρο 25 Iαρ. 1
Σ και το άρθρο 9 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (Ν. 1532/1985). Η ρητή κατάργηση των ανωτέρω
διατάξεων θεωρείται αIαραίτητη διότι το άρθρο 39 Iαρ. 1 του νόµου Iερί
αλλοδαIών 2910/2001, όIως τροIοIοιήθηκε µε το Ν. 3013/2002, IροβλέIει
µεν την αIόλαυση αIό τους νόµιµους αλλοδαIούς «των ίδιων ασφαλιστικών
δικαιωµάτων µε τους ηµεδαIούς» αλλά οι διατάξεις των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων, ως ειδικότερες θα µIορούσαν, λανθασµένα Iαρά την
αντίθεσή τους στο Σύνταγµα και στο ως άνω, υIερνοµοθετικού χαρακτήρα
(άρθρο 28 Iαρ. 1 Σ), ∆ιεθνές Σύµφωνο, να εφαρµοστούν αIό τη ∆ιοίκηση ή
τα ∆ικαστήρια σε IεριIτώσεις αIοζηµίωσης αλλοδαIών εργαζοµένων για
εργατικά ατυχήµατα.
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Αριθ. Πρωτ. 2834/εγκ.4.
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Β. Την κύρωση αIό την Ελλάδα της Σύµβασης ∆ΟΕ 121 (1964) «για
τις Iαροχές σε IερίIτωση εργατικών ατυχηµάτων και εIαγγελµατικών
ασθενειών» και της ΕυρωIαϊκής Σύµβασης για το Νοµικό Καθεστώς
Μεταναστών Εργαζοµένων (ΕΣΣ 93, 1977).

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002
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