
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 25-8-1920 
"Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων" 

(Φ.Ε.Κ. 200/Α/5-9-1920) 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 11 του νόµου 2193 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
εργατικών τινων νόµων», προτάσει του Ηµετέρου επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και 
διατάσσοµεν:  

Αι διατάξεις του νόµου ΓπΛ∆' «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας» και αι 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3, 4 και 5 του νόµ. 2193 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
διατάξεων εργατικών τινων νόµων» κωδικοποιούνται εις έν ενιαίον κείµενον νόµου έχον ούτω:  

Άρθρον 1 
Οι βιοµήχανοι, βιοτέχναι, έµποροι και παντός είδους επιχειρηµατίαι και εργοδόται ή διευθυνταί ή διαχειρισταί 
εταιρικών επιχειρήσεων, «ναυπηγείων, χηµικών εργαστηρίων, αποθηκών, εργασιών φορτώσεως και 
εκφορτώσεως, υπαιθρίων εργασιών κατασκευής και επισκευής οιωνδήποτε έργων, θεάτρων και 
εγκαταστάσεων παντός είδους δηµοσίων θεαµάτων, γραφείων δηµοσίων και ιδιωτικών»1 υποχρεούνται να 
διευθετώσι και διατηρώσι τα εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήµατα αυτών, ως και τα εν αυτοίς 
µηχανήµατα, εργαλεία και εξαρτήµατα αυτών, εις τρόπον εξασφαλίζοντα τους παρ' αυτοίς εργαζοµένους 
«και τους περιοίκους» κατά κινδύνου της ζωής, της υγείας και της σωµατικής ακεραιότητος, εφ' όσον η φύσις 
της επιχειρήσεως επιτρέπει. Ιδίως δε δέον όπως λαµβάνηται παρ' αυτών µέριµνα:  

α) Να τηρήται εν τοις τόποις της εργασίας η υπό της υγιεινής απαιτουµένη καθαριότης.  

β) Να διατηρήται κατά µεν την ηµέραν φυσικός φωτισµός επαρκής, πλήν των εργασιών εκείνων, αίτινες 
ως εκ της φύσεως αυτών, απαιτούσι τεχνητόν φωτισµόν, κατά δε την νύκτα ο τεχνητός φωτισµός να 
είναι επαρκής, λαµβανοµένων των αναγκαίων προφυλάξεων δια την ασφάλειαν του προσωπικού κατά 
των εκ του φωτισµού κινδύνων.  

γ) Ο χώρος εκάστου διαµερίσµατος εργατών να είναι ανάλογος προς τον αριθµόν αυτών, καθ' ην 
αναλογίαν αερισµού ορίζουσιν οι κανόνες της υγιεινής, ανανεουµένου κατά τους αυτούς κανόνας του 
αέρος του διαµερίσµατος.  

δ) Να µη υπάρχη υγρασία επί του δαπέδου και των τοίχων του διαµερίσµατος.  

ε) Τα µηχανήµατα παντός είδους, οι τροχοί, αι τροχαλίαι και ιµάντες οι µεταδίδοντες την κινητήριον 
δύναµιν, να είναι εγκατεστηµένοι και να λειτουργώσι υπό τους καλυτέρους δυνατούς όρους, οίτινες 
ασφαλίζουσι τους εργάτας κατά κινδύνων ζωής ή σωµατικής ακεραιότητος.  

στ) Τα ικριώµατα εις τα οικοδοµικάς εργασίας και επιχειρήσεις να κατασκευάζωνται κατά τρόπον 
ασφαλίζοντα τους εργάτας κατά παντός κινδύνου.  

ζ) Εις τας υπαιθρίους εν γένει εργασίας να λαµβάνηται πάσα δυνατή πρόνοια, όπως ασφαλίζωνται οι 
εργάται κατά παντός κινδύνου, προφυλάσσωνται δε από της επιδράσεως των ηλιακών ακτίνων κατά 
το θέρος.  
 

Άρθρον 2 
∆ι' ειδικών Β. ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων µετά πρότασιν του Ανωτάτου Συµβουλίου της Εργασίας, 
ορισθήσονται εκάστοτε, δι' εκάστην βιοµηχανικήν επιχείρησιν, αι ώραι της εργασίας και της προς ανάπαυσιν 
διακοπής αυτής, αναλόγως της φύσεως αυτής.  

Άρθρον 32 
«Πας εργοδότης και πας διευθυντής, διαχειριστής, ιδιοκτήτης, τεχνίτης, εργάτης ή εργάτρια επιχειρήσεως, ή 
επαγγέλµατος παραβαίνων τας διατάξεις του νόµου ΓπΛ∆' και των προς εφαρµογήν αυτού Β. ∆ιαταγµάτων 
και ειδικών κανονισµών, τιµωρείται, αν δεν υπάρχη περίπτωσις εφαρµογής αυστηροτέρων διατάξεων του 
Ποινικού Νόµου3, δια χρηµατικής ποινής δραχµών 300 µέχρι 3000 και µε φυλάκισιν µέχρις εξ µηνών. Η 
χρηµατική αύτη ποινή πολλαπλασιάζεται αναλόγως του αριθµού των διακεκριµένων παραβάσεων ή του 
αριθµού των εργατών επί κινδύνω ή εις βάρος των οποίων εγένετο η παράβασις µη δυναµένη όµως να 
υπερβή εν συνόλω τας 10000 δραχµών. Το δικαστήριον εν τη αυτή αποφάσει δύναται να επιδικάζη εξ 

                                                           
1 Οι επιχειρήσεις µέσα στα εισαγωγικά έχουν προστεθεί µε το άρθρο 1 του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ. 1922). 
2 Το άρθρο 3 µπαίνει όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 εδ. β' του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ. 1922). 
3 Οι παραπάνω ποινές, µε το άρθρο 26 του Νόµου 1346/83, ΦΕΚ 46/Α'/14-4-83, εξοµοιώνονται µε τις του άρθρου 458 Π.Κ. Τέλος, ισχύουν οι 
  ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2224/94). 



επαγγέλµατος και χρηµατικήν ικανοποίησιν του παθόντος από 100 µέχρι 1000, ασχέτως της ζηµίας ην ούτος 
υπέστη, ως επίσης να διατάσση το κλείσιµον του εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης ή καταστήµατος, εφ' 
όσον τούτο δεν πληροί τους όρους των νοµικών διατάξεων και κανονισµών περί υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατών και υπάρχει περί τούτου έκθεσις του Υγειοτεχνικού Συµβουλίου. Απαγγελλοµένου του τοιούτου 
κλεισίµατος κατά τα ανωτέρω, δηµιουργείται, τούτω και µόνω τω λόγω, υπέρ του εκµισθωτού λήξις της 
υφισταµένης µισθώσεως συνεπάγουσα το δικαίωµα προς έξωσιν και ισχύοντος έτι ενοικιοστασίου.  

Οι τεχνικοί διευθυνταί υποχρεούνται όπως ανυπερθέτως εντός δύο µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος νόµου, εξακολουθητικώς δε κατόπιν εντός εκάστης εφεξής εξαµηνίας, αναφέρωσιν εγγράφως εις 
την Επιθεώρησιν Εργασίας την κατά τους κειµένους νόµους και κανονισµούς κατάστασιν εν γένει της 
λειτουργίας των άνω επιχειρήσεων και τα προς θεραπείαν των ελλείψεων ληπτέα µέτρα.  

Οι τεχνικοί διευθυνταί εφ' όσον, κατά τα ειρηµένα, υπέβαλον ειλικρινείς εκθέσεις, απαλλάσσονται της 
ποινικής διώξεως. Οι γενικοί διευθυνταί ή ιδιοκτήται απαλλάσσονται της ποινικής διώξεως, εφ' όσον έχουσι 
τεχνικόν διευθυντήν της επιχειρήσεως, υπό την άµεσον επίβλεψιν ή διαταγήν του οποίου διατελεί το 
εργαζόµενον προσωπικόν, και εφ' όσον εξετέλεσαν εγκαίρως τα παρ' αυτού είτε υπό της Επιθεωρήσεως της 
Εργασίας υποδειχθέντα µέτρα. 

Εν υποτροπή λαβούση χώραν εντός διετίας από της καταδίκης πάσαι αι ανωτέρω ποιναί διπλασιάζονται.  

Αι άνω παραβάσεις διώκονται και εξ επαγγέλµατος, δικαζόµεναι υπό του Πληµµελειοδικείου του τόπου 
εργασίας. Αναστολή ή µετατροπή ποινής, ως και ανακοπή και έφεσις δεν επιτρέπονται εν προκειµένω.  

Οσάκις επί των τοιούτων παραβάσεων υπάρχει µήνυσις του αρµοδίου Επιθεωρητού ή Επόπτου Εργασίας, ο 
Εισαγγελεύς υποχρεούται εις εισαγωγήν της υποθέσεως εις το Πληµµελειοδικείον ανυπερθέτως κατά την 
πρώτην δικάσιµον αυτού µεθ' ηµέρας δέκα από της υποβολής της µηνύσεως, εν αναβολή δε τυχόν υπό 
Πληµµελειοδικείου την πρώτην δικάσιµον µεθ' ηµέρας 20 από της δηµοσιεύσεως της αναβλητικής 
αποφάσεως.  
 

 

Άρθρον 4 
Την εφαρµογήν του νόµου τούτου εποπτεύουσι «το σώµα επιθεωρήσεως εργασίας», οι υγειονοµικοί ιατροί, 
ή αι ειδικαί αρχαί, αίτινες ήθελον ορισθή δι' ειδικού νόµου, πάσα δε παράβασις καταδιώκεται επί τη µηνύσει 
παντός ιδιώτου και πάσης εργατικής ενώσεως και αυτεπαγγέλτως.  

«Αι ειδικαί αρχαί αι επιφορτισµέναι την εφαρµογήν και εκτέλεσιν των απαγορευτικών διατάξεων του νόµου 
τούτου, δικαιούνται, όταν κρίνωσι τούτο αναγκαίον, να προβαίνωσιν εις εξέτασιν της υγείας του εργαζοµένου 
προσωπικού των εν τω άρθρω 1 επιχειρήσεων και εργασιών και να λαµβάνωσιν τα αναγκαία µέτρα προς 
προφύλαξιν από µολυσµατικών και άλλων νόσων. Η ιατρική εξέτασις των εργαζοµένων ανατίθεται παρά του 
προϊσταµένου Επιθεωρήσεως Εργασίας, τη εγκρίσει του Υπουργού, εις ειδικούς ιατρούς. Εις τον 
προϋπολογισµόν του Υπουργείου της Εθνικής Οικονοµίας αναγράφεται κατ' έτος πίστωσις εκ δρχ. δώδεκα 
χιλιάδων προς αµοιβήν των ιατρών ήτις κανονίζεται δια Β. ∆ιατάγµατος»4.  

 

Άρθρον 5 
Τα κατά τας διατάξεις του νόµου τούτου επιβαλλόµενα πρόστιµα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της 
Ελλάδος εις έντοκον λογαριασµόν, υπό τον τίτλον «Ταµείον προνοίας υπέρ των εργατών». Ιδιαίτερος νόµος 
θέλει κανονίσει τα της διαθέσεως του κεφαλαίου τούτου5.  

Άρθρον 6 
∆ια Β. ∆ιαταγµάτων και ειδικών κανονισµών, συντασσοµένων µετά γνωµοδότησιν του Ιατροσυνεδρίου υπό 
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και κυρουµένων υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, 
κανονισθήσονται τα της εκτελέσεως του νόµου τούτου6. 

                                                           
4 Η δεύτερη παράγραφος µπαίνει όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 εδαφ. β' του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ., 1922). 
5 Τα ανωτέρω πρόστιµα περιέρχονται σύµφωνα µε το Ν. 5204/1931 στην Εργατική Εστία. 
6 Με το άρθρο 10 του Νόµου 6142/1934 οι παραβάσεις του ανωτέρω νόµου υπήχθησαν στη διαδικασία του Ν.∆. της  
  22-11-1923 "περί αµέσου επιδικάσεως πληµµεληµάτων τινών επ΄ αυτοφόρω". 


