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Στεη. :

Το κε αρηζκό πρωη. 1800/22-12-2008

έγγραθο ηες

Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηελ παξαθάησ δηάηαμε :
Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 662 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία :
Άρθρο 662. Ασυάλεια και σγιεινή των τώρων εργασίας.
Ο εργοδόηης οθείλει να διαρρσθμίζει ηα ζτεηικά με ηην εργαζία και με ηο τώρο
ηης καθώς και ηα ζτεηικά με ηη διαμονή, ηις εγκαηαζηάζεις και ηα μητανήμαηα ή
εργαλεία, έηζι ώζηε να προζηαηεύεηαι η ζωή και η σγεία ηοσ εργαζομένοσ.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ην εμήο
εξώηεκα :
Τπάιιεινο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ε νπνία εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε κε ηελ
εηδηθόηεηα ηεο ρεκηθνύ κεραληθνύ, κε αίηεζή ηεο κε εκεξνκελία 22-12-
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2008, ζηελ νπνία αλαθέξεη όηη βξίζθεηαη ζηελ 17ε εβδνκάδα ηεο
εγθπκνζύλεο ηεο, δεηά λα νξηζζεί αληηθαηαζηάηεο ηεο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ ζα αδπλαηεί λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ρεκηθά θαη λα
πξαγκαηνπνηεί ρεκηθέο αλαιύζεηο.
Με δεδνκέλν όηη νη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ
αθνξνύλ ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ (ρεκηθέο αλαιύζεηο θιπ.)
ζηνπο θαηαλαισηέο, ε Δ.Ε.Τ.Α. δεηά ηε ζύληαμε γλσκνδόηεζεο, κε ηελ
νπνία λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνεθηεζείζα δηάηαμε, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Καη` άξζξν 662 ηνπ Α.Κ., ν εξγνδόηεο αζθώληαο ην δηεπζπληηθό ηνπ
δηθαίσκα πνπ ηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίδεη θάζε ζέκα
αλαγόκελν ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, γηα ηελ
πξνζθνξόηεξε

πξαγκαηνπνίεζε

ησλ

ζθνπώλ

ηεο,

δηθαηνύηαη

λα

πξνζδηνξίδεη θαη λα εμεηδηθεύεη ηελ ππνρξέσζε πξνο παξνρή εξγαζίαο ηνπ
κηζζσηνύ, θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα ην είδνο, ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη
ηνλ ηξόπν ηεο εξγαζίαο. Έηζη, ινηπόλ, δηθαηνύηαη, αζθώληαο απηό ην
δηθαίσκα, λα πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ ηόπν απαζρόιεζεο ηνπ κηζζσηνύ, εθ`
όζνλ όκσο ην δηθαίσκα ηνύην, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ
απνθιείεηαη ή δελ πεξηνξίδεηαη από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ ή από ηελ αηνκηθή
ζύκβαζε εξγαζίαο, ή ε άζθεζε ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ άξζξνπ
281 ηνπ ΑΚ (ΑΠ 630/2000, ΔΕΝ 56.1221). Σέηνην πεξηνξηζκό ησλ
εμνπζηώλ πνπ απνξξένπλ από ην δηεπζπληηθό δηθαίσκα ηνπ εξγνδόηε
πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 662 ηνπ Α.Κ., κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ν
εξγνδόηεο νθείιεη λα δηαξξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη κε ην
ρώξν ηεο, θαζώο θαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηακνλή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα
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κεραλήκαηα ή εξγαιεία, έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ε δσή θαη ε πγεία ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο, πνπ απνξξέεη από ηε
γεληθή ππνρξέσζε πξόλνηαο ηνπ εξγνδόηε έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νθείιεη
ηνύηνο (εξγνδόηεο) κεηαμύ άιισλ λα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
λα απνηξέπεη επηθίλδπλεο εξγαζίεο, λα απνθεύγεη ηελ ππεξέληαζε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ πέξα από ην κέηξν πνπ επηβάιινπλ ηόζν ε
θύζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, όζν θαη νη ηθαλόηεηεο, νη δπλαηόηεηεο θαη νη
γλώζεηο ηνπ θαη λα αλαζέηεη ζηνλ εξγαδόκελν ιηγόηεξν θνπηαζηηθή εξγαζία
από εθείλε ηελ νπνία ηνπ είρε αξρηθώο αλαζέζεη, αλ θάπνηα επηδείλσζε
ησλ ζσκαηηθώλ ή ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπ δπλάκεσλ δελ ηνπ επηηξέπεη πιένλ
ηε ζπλέρηζε ηεο. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εάλ έρεη επέιζεη ήδε ζνβαξή
βιάβε ηεο πγείαο ηνπ κηζζσηνύ από ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε
νξηζκέλν ηόπν θαη ε παξακνλή ηνπ ζηνλ ίδην ηόπν είλαη βέβαην όηη ζα
επηθέξεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ, ή εάλ ε παξακνλή ηνπ ζηνλ
ίδην ηόπν είλαη βέβαην όηη ζα επηθέξεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο
απηνύ, ν εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαζέζεη ην κηζζσηό ζε άιιε
πεξηνρή, όπνπ δελ πθίζηαληαη νη δπζκελείο γηα ηελ πγεία ηνπ ζπλζήθεο,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε βεβαίσο όηη, βάζεη ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο
εηδηθόηεηαο ηνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο ηνπ ζην λέν ηόπν
εξγαζίαο αθόκε θαη κε αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρόιεζεο ηνπ
(κεηάηαμε).
Η άξλεζε ηνπ εξγνδόηε λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο γελλά
αγώγηκε αμίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη` απηνύ πξνο ιήςε ησλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ γηα ηε δηαθύιαμε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ,
όπσο επίζεο, ε άξλεζε ηνπ εξγνδόηε λα πξνβεί ζηηο σο άλσ ελέξγεηεο
αθόκε θαη εάλ ζεσξεζεί σο εθδήισζε αζθήζεσο ηνπ δηεπζπληηθνύ ηνπ
δηθαηώκαηνο (άξζξ. 652 ΑΚ) ειέγρεηαη σο θαηαρξεζηηθή δηόηη ππεξβαίλεη
θαηαθαλώο ηα όξηα ηνπ ηειεπηαίνπ.
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πλεπώο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο
ηνπ εξγνδόηε, αλάγεηαη θαη ε σποτρέωζή ηοσ λα απαζτοιεί ηελ έγθσο
εργαδόκελε ζε αλάιογε κε ηελ θαηάζηαζή ηες ζέζε εργαζίας, ώζηε
λα κε δηαηρέτεη θίλδσλο ε σγεία ηες ή ηο θσοθορούκελο έκβρσο.
Ωο εθ ηνύηνπ, έρσ ηελ άπνςε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ηεο ππαιιήινπ
ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηό.
Ο λοκηθός ζύκβοσιος ηες Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

