
ΝΟΜΟΣ: ΓπΛ∆΄ της 19 Νοεµβρίου 1911 
 
Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας. 
(ΦΕΚ 318/Α/21-11-1911) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

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» 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 κινδύνων ζωής, 
της υγείας, και της σωµατικής ακεραιότητος, εφ’ όσον η φύσις της επιχειρήσεως επιτρέπει. Ιδίως 
δε δέον όπως λαµβάνηται παρ’ αυτών µέριµναι α) Να τηρήται εν τοις τόποις της εργασίας η υπό 
της υγιεινής απαιτουµένη καθαριότης. β) Να διατηρήται κατά µεν την ηµέραν φυσικός φωτισµός 
επαρκής, πλην 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 τροχαλαίαι και οι 
ιµάντες οι µεταδίδοντες την κινητήριον δύναµιν, να είναι εγκατεστηµένα και να λειτουργώσιν 
υπό τους καλλιτέρους δυνατούς όρους, οίτινες ασφαλίζουσι τους εργάτας κατά κινδύνων ζωής ή 
σωµατικής ακεραιότητος. ς) Τα ικριώµατα εις τας 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.∆/των, 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 3. 
 
Πας εργοδότης και πας διευθυντής, διαχειριστής, επιτετραµένος ή ιδιοκτήτης εργασίας, 
παραβαίνων τας διατάξεις του νόµου τούτου και τα προς εφαρµογήν αυτού Β. ∆ιατάγµατα και 
ειδικούς κανονισµούς, τιµωρείται υπό του πταισµατοδικείου της περιφέρειας, ένθα ασκείται η 
εργασία, δια προστίµου 10-50 δραχµών, αν δεν συντρέχει περίπτωσις προβλεποµένη υπό του 
Ποινικού Νόµου και επιτρέπουσα βαρυτέραν ποινήν. Το πρόστιµον τούτο πολλαπλασιάζεται 
τοσάκις, όσια είναι αι διακεκριµέναι παραβάσεις ή όσοι είναι οι εργάται, επί κινδύνω ή εις βάρος 



των οποίων εγένετο η παράβασις. Το σύνολον όµως των προστίµων, των δια µιας αποφάσεως 
επιβαλλοµένων, δεν δύναται να υπερβή τας δραχµάς 500. 
Οι αρχηγοί και ιδιοκτήται των επιχειρήσεων είναι υπόλογοι δια τα πρόστιµα, τα επιβαλλόµενα 
εις τους επιτετραµµένους αυτών. 
 

Άρθρον 4 
 

Ο κατά το ρποηγούµενον άρθρον τιµωρηθείς άπαξ δια προστίµου, αν µετά την καταδίκην δεν 
δυνεµορφώθη προς τα δια του νόµου τούτου οριζόµενα, τιµωρείται υπό του πληµµελειοδικείου 
της περιφέρειας ένθα η επιχείρησις, δια χρηµατικής ποινής 50 µέχρι 500 δραχµών δι’ εκάστην 
διακεκριµένην παράλειψιν, µη δυναµένου του ολικού ποσού χρηµατικών ποινών δια της αυτής 
αποφάσεως επιβαλλοµένων να υπερβή τας 2.000 δραχ. 
 

Άρθρον 5 
 
Την εφαρµογήν του νόµου τούτου εποπτεύουσιν αι αστυνοµικαί αρχαί, οι αστυίατροι 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. 
 

Άρθρον 6 
 

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 τούτου. 
 

Άρθρον 7 
 
∆ια Β.∆/των 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 τούτου. 
 

Άρθρον 8 
 
Ο νόµος τούτος τίθεται εις εφαρµογήν από 1ης Ιανουαρίου 1912. 
Ο παρών νόµος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 19 Νοεµβρίου 1911 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονοµίας 
ΕΜΜ. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 19 Νοεµβρίου 1911 

 
Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 
Ν. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


