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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0819/2007, του Sean Smyth, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την εξ αυτού πρόκληση θανατηφόρου 
εργατικού ατυχήματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αναφέρει ότι ο υιός του σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα ενώ οδηγούσε 
εκσκαφέα και υποστηρίζει ότι ο εκσκαφέας δεν είχε σήμανση CE και δεν τηρούσε τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και ότι η εταιρεία όπου εργαζόταν ο γιός του δεν 
τηρούσε τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφάλειας κατά την εργασία. Επιπλέον αναφέρει 
ότι η Health and Safety Authority της Ιρλανδίας δεν προέβη στην απαιτούμενη έρευνα της 
υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφορά αφορά δύο θανατηφόρα ατυχήματα: έναν θανατηφόρο τραυματισμό σε χώρο 
εργασίας που υπέστη ο γιος του αναφέροντος (αριθ. 1) στις 18 Αυγούστου 2001 και τον 
θάνατο στον χώρο εργασίας του γιου της αναφέρουσας (αριθ. 2) στις 3 Δεκεμβρίου 2002. Οι 
συνθήκες των δύο θανατηφόρων ατυχημάτων, όπως υποβλήθηκαν από τους αναφέροντες, 
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Ο αναφέρων (αριθ. 1) δηλώνει ότι στις 18 Αυγούστου 2001 ο γιος του τραυματίστηκε 
θανάσιμα όταν ανετράπη ο εκσκαφέας που οδηγούσε. Αναφέρει ότι ο εκσκαφέας 
κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία και συνοδευόταν από εξάρτημα πρόσδεσης βάσης και κάδου 
από τοπική εταιρεία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα πρόσθετα εξαρτήματα ήταν πολύ βαριά και 
προκάλεσαν την ανατροπή του εκσκαφέα. Επιπλέον, δεν υπήρχαν οδηγίες για τη λειτουργία 
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του εκσκαφέα σε άλλες γλώσσες εκτός των ιαπωνικών. Κατά συνέπεια, ο αναφέρων θεωρεί 
ότι υπήρξαν παραβιάσεις της οδηγίας 98/37/EΚ1, ειδικά των σημείων 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. και 
1.7.4.(β) του Παραρτήματος Ι όπου ορίζεται ότι η επισήμανση «CE» θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένη στη μηχανή σε σημείο διακριτό και ορατό, ότι κάθε θέση οδήγησης θα πρέπει 
να έχει πινακίδα φορτίων που να αναγράφει τα ονομαστικά φορτία για κάθε διάταξη και ότι 
οι σχετικές οδηγίες πρέπει να παρέχονται σε μία από τις γλώσσες της Κοινότητας ή στη 
γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μηχανή. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επιπλέον ότι παραβιάστηκε η οδηγία 89/655/EΟΚ, 2  η οποία ορίζει ότι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες και γραπτές
οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety Authority) 
δεν διερεύνησε διεξοδικά την υπόθεση και δεν απάντησε σε σημαντικά ερωτήματα όσον 
αφορά την αιτία της ανατροπής του εκσκαφέα.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι ο γιος της εργαζόταν στην εταιρεία Davies Turner & Co. 
Limited ως υπάλληλος μεταφορών. Στις 3 Δεκεμβρίου 2002 οδηγούσε ένα φορτηγό με την 
όπισθεν σε μια αποβάθρα φορτοεκφορτώσεων σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευμάτων. 
Συνεθλίβη μεταξύ του φορτηγού και του τοίχου και υπέστη μοιραία τραύματα στο κεφάλι. Ο 
εργοδότης Davies Turner & Co. Limited ήταν εισαγωγέας εμπορευμάτων. Νοίκιαζε τον 
τερματικό σταθμό εμπορευμάτων από την εταιρεία Liam Robinson Transport Services 
Limited που ήταν ανάδοχοι δραστηριοτήτων αποθήκευσης/μεταφορών φορτίων. Το φορτηγό 
ανήκε στην εταιρεία Donald Bradley International Transport Limited.   

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι σημειώθηκαν παραβιάσεις διαφόρων διαδικαστικών και 
ουσιαστικών διατάξεων των κανονισμών του 1993 για την ασφάλεια, την υγεία και την 
ευημερία στην εργασία (γενική εφαρμογή) και του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, την 
υγεία και την ευημερία στην εργασία, συγκεκριμένα διατάξεις που αφορούν την κοινοποίηση 
του θανάτου, τη διατήρηση του τόπου θανάτου (μέρος Χ των κανονισμών), την υποχρέωση 
του εργοδότη να έχει στην κατοχή του αξιολόγηση κινδύνων (τμήμα 10 (α) των κανονισμών 
και τμήμα 12 (3) του νόμου), την υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός, 
οι διατάξεις και η συντήρηση του εργοστασίου και του μηχανικού εξοπλισμού είναι, στο 
μέτρο του λογικού, ασφαλείς και δεν ενέχουν κινδύνους για την υγεία (τμήμα 6 (2) (γ) του 
νόμου).
Επιπλέον, η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο χώρος εργασίας, δηλαδή η αποβάθρα 
φορτοεκφορτώσεων, δεν πληρούσε τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας.
Προκύπτει από την αναφορά ότι η υπόθεση ακούστηκε ενώπιον του Coroner’s Court 3 .
                                               
1 Οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές, ΕΕ L 207 της 23ης Ιουλίου 1998.
2 Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (Δεύτερη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ), ΕΕ L 393 της 
30.12.1989.
3 Σε συνέχεια των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Coroner's Court του Δουβλίνου: «Ο 
ιατροδικαστής είναι ένας ανεξάρτητος αξιωματούχος με αρμοδιότητα υπό τον νόμο για την ιατρική και νομική 
διερεύνηση ορισμένων θανάτων. Ένας ιατροδικαστής πρέπει να ερευνά τις συνθήκες αιφνίδιων, ανεξήγητων, 
βίαιων και αφύσικων θανάτων. Η έρευνα του ιατροδικαστή θα διαπιστώσει αν ο θάνατος οφειλόταν σε φυσικά ή 
μη αίτια. Αν ο θάνατος οφείλεται σε μη φυσικά αίτια τότε πρέπει να διενεργηθεί νομική έρευνα.» 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
«Ζητήματα αστικής ή ποινικής ευθύνης δεν μπορούν να εξεταστούν ή να διερευνηθούν κατά τη νομική έρευνα 
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Ωστόσο, δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες ως προς την έκβαση της υπόθεσης.
Επιπροσθέτως, η αναφέρουσα επισημαίνει το άρθρο στην εφημερίδα Irish Independent, στις 
23 Νοεμβρίου 2006, όπου αναφερόταν ότι:
«Οι Ιρλανδοί κινδυνεύουν να πεθάνουν εν ώρα εργασίας τέσσερις φορές περισσότερες από ό,τι 
οι Βρετανοί…»

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας (HSA) δεν προσήγαγε στη 
δικαιοσύνη τις τρεις σχετικές εταιρείες – Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson 
Transport Services Limited και Donald Bradley International Transport Limited. Καταγγέλλει 
περαιτέρω ότι υπήρχε έλλειψη ευαισθησίας προς την οικογένεια του θύματος κατά τον 
χειρισμό της υπόθεσης, συγκεκριμένα η HSA δεν παρείχε επαρκείς και έγκαιρες πληροφορίες 
για την πρόοδο της έρευνας.

Αρχικά, θα πρέπει να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για τα εν λόγω ατυχήματα στον χώρο 
εργασίας και για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτά τα ατυχήματα.

Προκύπτει και από τις δύο επιστολές των αναφερόντων ότι ισχυρίζονται ότι υπήρχε έλλειψη 
αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, κυρίως ότι η Αρχή Υγείας και 
Ασφάλειας παρέλειψε να διενεργήσει κατάλληλη έρευνα για τα εν λόγω ατυχήματα.

α. Η μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
στο ιρλανδικό εθνικό δίκαιο

Παρόλο που οι αναφέροντες δεν ισχυρίζονται ότι υπήρχε έλλειψη αποτελεσματικής νομοθεσίας, 
αρμόζει να σημειώσουμε ότι η Ιρλανδία μετέφερε το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για 
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία1 (εφεξής η οδηγία πλαίσιο), της οδηγίας 89/654/EΟΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)2  και της οδηγίας 89/655/EΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (Δεύτερη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)3.
Μετά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο 
συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας4.

                                                                                                                                                  
και δεν μπορεί να αθωωθεί κάποιο άτομο». (www.coronerdublincity.ie/about.htm /)
1 ΕΕ L 183 της 29.6.1989.
2 ΕΕ L 393 της 30.12.1989.
3 ΕΕ L 393 της 30.12.1989.
4Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης εκτιμώνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία αριθ. 89/391 (πλαίσιο), 89/654 (χώροι εργασίας), 89/655 (εξοπλισμός), 89/656 (εξοπλισμός 
ατομικής προστασίας), 90/269 (χειρωνακτική διαχείριση φορτίων) και 90/270 (εξοπλισμός με οθόνη οπτικής 
απεικόνισης) (COM/2004/0062 τελικό).
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Σύμφωνα με την ανάλυση της μεταφοράς της οδηγίας πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο, μια 
διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε σε βάρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για εσφαλμένη 
μεταφορά ορισμένων διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο.
Κατά συνέπεια, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενέκρινε μεταξύ άλλων τον νόμο του 2005 για 
την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην εργασία (αριθ. 10 του 2005), που 
ευθυγράμμισε την εθνική νομοθεσία με την οδηγία πλαίσιο.

β. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με θανατηφόρα ατυχήματα στην εργασία στη 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στατιστικές για τα θανατηφόρα ατυχήματα που 
παρασχέθηκαν από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας στη Eurostat δεν συμπεριλαμβάνουν τα 
οδικά ατυχήματα και τα ατυχήματα μεταφορών στην εργασία στα ποσοστά των θανατηφόρων 
ατυχημάτων στην εργασία, κάτι που δεν ισχύει σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ1.
Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατό να συναχθούν συγκριτικά αποτελέσματα σχετικά με τα 
ποσοστά συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία μεταξύ της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για τα θανατηφόρα ατυχήματα στην εργασία 
αφορούν το έτος 2005. Καθώς τα εν λόγω ατυχήματα συνέβησαν το 2001 και το 2002, οι 
πληροφορίες που παρέχονται κατωτέρω αφορούν τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων στην 
εργασία ανά 100 000 άτομα που απασχολούνταν κατά τα έτη 2001-2005.

Άρα, ο μέσος όρος των θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(15 χώρες), ήταν ανά 100 000 απασχολούμενους:
2001- 2,7 ατυχήματα
2002- 2,5 ατυχήματα
2003- 2,5 ατυχήματα
2004- 2,4 ατυχήματα
2005- 2,3 ατυχήματα

Καθώς η αναφέρουσα κάνει λόγο για το ποσοστό συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων 
στην εργασία τόσο στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
πληροφορίες για το ποσοστό συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία ανά 
100 000 εργαζόμενους παρέχονται και για τις δύο χώρες.

Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο
2001- 2,6 ατυχήματα 2001- 1,5 ατυχήματα
2002- 2,6 ατυχήματα 2002- 1,4 ατυχήματα
2003- 3,2 ατυχήματα 2003- 1,1 ατυχήματα
2004- 2,2 ατυχήματα 2004- 1,4 ατυχήματα
2005- 3,1 ατυχήματα 2005- 1,4 ατυχήματα

Μέσω συμπληρωματικών πληροφοριών, το υψηλότερο ποσοστό συχνότητας θανατηφόρων 
ατυχημάτων ανά 100 000 άτομα που εργάζονταν κατά τη σχετική περίοδο ήταν στην 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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Πορτογαλία – το 2001 ήταν 9,0 ατυχήματα, το 2002 ήταν 7,6 ατυχήματα, το 2003 ήταν 6,7 
ατυχήματα, το 2004 ήταν 6,3 και το 2005 ήταν 6,5 ατυχήματα.

γ. Τα κύρια καθήκοντα της Αρχής Υγείας και Ασφάλειας και η διερεύνηση των δύο εν 
λόγω θανατηφόρων ατυχημάτων

Η Εθνική Αρχή Υγείας και Ασφάλειας (εφεξής HSA) είναι ένας δημόσιος φορέας που 
λειτουργεί υπό τον νόμο του 2005 για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην 
εργασία και είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την επιβολή του δικαίου που αφορά την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, την προώθηση και την ενθάρρυνση της πρόληψης 
ατυχημάτων και την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και ερευνητικών δεδομένων σε όλες 
τις εταιρείες, ομάδες, οργανώσεις και άτομα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της HSA 
(τμήμα 34 του νόμου)

Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της HSA εμπίπτει κάθε είδους χώρος εργασίας και κάθε είδους 
εργασία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομεα.

Η HSA φέρει την ευθύνη να διερευνήσει τα ατυχήματα στους χώρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Το τμήμα 77 του νόμου του 2005 για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην 
εργασία προβλέπει δύο ευρείες κατηγορίες αδικημάτων υπό τον νόμο και υπό τη νομοθεσία 
για την ασφάλεια και την υγεία (κατά την εποχή που συνέβησαν τα ατυχήματα, το ζήτημα 
διεπόταν από το τμήμα 48 του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία 
στην εργασία). Η πρώτη κατηγορία αφορά αδικήματα που μπορούν να εκδικαστούν από την 
HSA συνοπτικά στο District Court και η δεύτερη κατηγορία αφορά αδικήματα που μπορούν 
να εκδικαστούν είτε συνοπτικά είτε με παραπομπή σε δίκη, στην περίπτωση της συνοπτικής 
διευθέτησης από την HSA και με παραπομπή σε δίκη από τον προϊστάμενο εισαγγελικής 
αρχής (Director of Public Prosecutions)1. Συνεπώς, η HSA μπορεί

- σύμφωνα με το τμήμα 82, να προβεί σε συνοπτικές διαδικασίες ενώπιον 
του District Court σε σχέση με αδίκημα υπό οποιαδήποτε διάταξη του 
νόμου (τμήμα 51 του νόμου του 1989)·

- να προετοιμάσει τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε ο προϊστάμενο 
εισαγγελικής αρχής να μπορεί να κινήσει διαδικασίες για την παραπομπή 
σε ακρόαση στο Circuit Court σε σχέση με αδίκημα υπό τις σχετικές 
νομικές διατάξεις2.

Η HSA έχει «καταστατικό υπηρεσιών πελατών» που προβλέπει ότι θα παρέχεται απάντηση 
σε άτομα που επιθυμούν να διαμαρτυρηθούν για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Το καταστατικό 
υποδεικνύει διαφορετικές μορφές επαφών – τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολές, email και 
προσωπικές συναντήσεις και παρέχει σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. 3

                                               
1 Βλέπε επίσης «Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005» της HSA, σελ. 60, διαθέσιμο στη
διεύθυνση: http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Αρχή Υγείας και Ασφάλειας – ιστότοπος http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Το καταστατικό υπηρεσιών πελατών, διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, ορίζει στη σελίδα 2 ότι «οι πελάτες μας 
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Καθώς οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η HSA δεν κατόρθωσε να διενεργήσει μια 
κατάλληλη έρευνα για τα δύο ατυχήματα, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αρμόδιες 
ιρλανδικές αρχές με στόχο να λάβει πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξήχθησαν στις σχετικές υποθέσεις.

Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που υπεβλήθησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είναι οι εξής:

1) Στην περίπτωση της έρευνας για το θανατηφόρο ατύχημα του γιου της αναφέρουσας, 
υπήρξαν τρεις τομείς όπου επισημάνθηκαν οι παραβιάσεις των διατάξεων σχετικά με την 
επαγγελματική υγεία, ασφάλεια και ευημερία, κυρίως:

- το τμήμα 12 (3) του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία 
στην εργασία απαιτεί την αναγνώριση των κινδύνων και την αξιολόγηση των 
απειλών, και ισχύει για την εταιρεία Liam Robinson Transport Services Limited·

- ο κανονισμός 10 (α) των κανονισμών του 1993 για την ασφάλεια, την υγεία και 
την ευημερία στην εργασία (γενική εφαρμογή) απαιτεί την προετοιμασία δήλωσης 
ασφάλειας και τη γραπτή αξιολόγηση κινδύνων, και ισχύει για την εταιρεία 
Davies Turner and Co Limited·

- το τμήμα 12 (1) του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία 
στην εργασία απαιτεί την προετοιμασία δήλωσης ασφάλειας, και ισχύει για την 
εταιρεία Donald Bradley International Transport Limited.

Από την έρευνα της Αρχής όσον αφορά το θανατηφόρο ατύχημα του γιου του αναφέροντος 
και τον έλεγχο του σχετικού τόπου εργασίας, επισημάνθηκε μια παραβίαση διάταξης 
σχετικά με την επαγγελματική υγεία, ασφάλεια και ευημερία·

- ο εκσκαφέας Hitachi EX200-σειρά 3 δεν έφερε την επισήμανση CE, κάτι που 
ισχύει για την εταιρεία Frank McGovern Plant Hire.

2) Ως εκ τούτου, η HSA δημοσίευσε κοινοποιήσεις βελτίωσης, κοινοποίηση απαγόρευσης 
και συμβουλευτική επιστολή σχετικά με τις διαπιστωμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας:

- στην περίπτωση του τμήματος 12 (3) του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, 
την υγεία και την ευημερία στην εργασία που απαιτεί την αναγνώριση των 
κινδύνων και την αξιολόγηση των απειλών, και ισχύει για την εταιρεία Liam 
Robinson Transport Services Limited, εκδόθηκε κοινοποίηση βελτίωσης στις 
13 Ιανουαρίου 2003·

- στην περίπτωση του κανονισμού 10 (α) των κανονισμών του 1993 για την 
ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην εργασία (γενική εφαρμογή) που 
απαιτεί την προετοιμασία δήλωσης ασφάλειας και τη γραπτή αξιολόγηση 

                                                                                                                                                  
θα επικοινωνήσουν με διαφορετικούς τρόπους με την Αρχή. Ασχέτως της μορφής επικοινωνίας, όλοι οι πελάτες 
θα αντιμετωπιστούν με επαγγελματικό, αποτελεσματικό και προσήκοντα τρόπο. Νομική ή τεχνική γλώσσα θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο όπου είναι απαραίτητο. Συνεπώς, εννοείται, μεταξύ άλλων: «Αν έχετε παράπονο για 
κάποια πτυχή των υπηρεσιών της Αρχής, θέλουμε να το γνωρίζουμε. Παρακαλώ απευθυνθείτε γραπτώς στον 
υπεύθυνο επικοινωνιών και σχέσεων με τους πελάτες με τα ακόλουθα στοιχεία: κ.Gavin Lonergan, υπεύθυνος 
επικοινωνιών και σχέσεων με τους πελάτες» (σελ. 12).
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κινδύνων, και ισχύει για την εταιρεία Davies Turner and Co Limited, εκδόθηκε 
κοινοποίηση βελτίωσης στις 20 Ιανουαρίου 2003·

- στην περίπτωση του τμήματος 12 (1) του νόμου του 1989 για την ασφάλεια, 
την υγεία και την ευημερία στην εργασία που απαιτεί την προετοιμασία 
δήλωσης ασφάλειας, και ισχύει για την εταιρεία Donald Bradley International 
Transport Limited, δημοσιεύθηκε συμβουλευτική επιστολή στις 20 Ιανουαρίου 
2003 με την απαίτηση να διευθετηθεί αυτό το θέμα.

Όλα τα μέρη συμμορφώθηκαν με τις δράσεις επιβολής που αναλήφθηκαν.

Στην περίπτωση της έρευνας για το θανατηφόρο ατύχημα του γιου του αναφέροντος, 
επιδόθηκε κοινοποίηση απογόρευσης στην εταιρεία Frank McGovern Plant Hire στις 20 
Δεκεμβρίου 2001 σε σχέση με το Hitachi EX200-σειρά 3 με την οποία υπήρξε συμμόρφωση.

3) Κατόπιν των ερευνών της HSA για αυτά τα δύο περιστατικά, το συμπέρασμα της Αρχής 
ήταν ότι

- υπήρχαν ανεπαρκή στοιχεία για την υποστήριξη δίωξης·
- οι παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν δεν οδήγησαν, άμεσα και μόνο αυτές, στα 

ατυχήματα.

Συνεπώς, δεν προτάθηκε δίωξη και, κατά συνέπεια, δεν προέκυψε επίρριψη ευθυνών σε 
μέρη που έφεραν δικαστική ευθύνη για τυχόν διαπιστωμένη παραβίαση που οδήγησε στα 
ατυχήματα.

4) Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις εθνικές αρχές, η HSA
έλαβε πολυάριθμα διαβήματα εξ ονόματος των οικογενειών των θυμάτων των ατυχημάτων, 
είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων. Όλα τα διαβήματα προς την HSA έτυχαν προσοχής. Η Αρχή δεν 
διαθέτει αρχείο για τυχόν επίσημη καταγγελία σχετικά με τις έρευνες.

Σύμφωνα με τους νόμους για την ελευθερία πληροφόρησης του 1997 και του 2003, τα 
επίσημα αιτήματα δημοσιοποίησης των πληροφοριών ελήφθησαν από μέλη των οικογενειών 
των θυμάτων:

- το αίτημα του αναφέροντος απαντήθηκε στις 25 Ιουνίου 2003 παρέχοντας όλα τα 
αρχεία που θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν βάσει του νόμου·

- το αίτημα της αναφέρουσας απαντήθηκε στις 16 Ιουλίου 2003 παρέχοντας όλα τα 
αρχεία που θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν βάσει του νόμου.

- 5) Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αναφερόταν στις απαντήσεις που παρασχέθηκαν 
από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή αν η απόφαση να μην κινηθούν διαδικασίες 
παραπομπής στις σχετικές περιπτώσεις ελήφθησαν από δημόσιο κατήγορο, ιδίως τον 
προϊστάμενο εισαγγελικής αρχής.
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Ωστόσο, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τον 
φορέα εκείνο για τη μη κίνηση δίωξης υπόκεινται σε αναθεώρηση1.

Συμπεράσματα

Συνεπώς, προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η HSA διεξήγαγε έρευνες για τα δύο θανατηφόρα 
ατυχήματα στον χώρο εργασίας, διαπίστωσε παραβιάσεις ορισμένων διατάξεων της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, εξέδωσε 
συμβουλευτική επιστολή, κοινοποίηση απαγόρευσης και κοινοποιήσεις βελτίωσης αντιστοίχως 
και βεβαίωσε ότι υπήρξε συμμόρφωση με αυτές.

Η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας δεν έχει λάβει επίσημες καταγγελίες από τις οικογένειες των 
θυμάτων σχετικά με την έρευνα για τα ατυχήματα που διενεργήθηκε από αυτόν τον φορέα.

Συνεπώς, ενόψει των προαναφερθέντων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
λόγοι να συμπεράνουμε ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν διασφάλισε την αποτελεσματική 
εφαρμογή της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ότι ο 
αρμόδιος φορέας για την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας, δεν 
υπήρξε αποτελεσματικός.

Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται βάση για την κίνηση διαδικασίας σε βάρος της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας για την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, συγκεκριμένα του άρθρου 4 της 
οδηγίας πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η υπαγωγή των εργοδοτών, των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων στις νομικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και, συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως επαρκή έλεγχο 
και εποπτεία. 

                                               
1   Director of Public Prosecutions – ιστότοπος
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/


