ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α. που ελέγχει τον εργοδότη (Ο.Τ.Α.)
1. Δήλωση ατυχήματος. Το έντυπο αυτό δίνεται από την υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α.
συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και σφραγίζεται από τον εργοδότη και
υπογράφεται από τους μάρτυρες. Μπορεί να αναζητηθεί από την ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Φ.Κ.Α.
2. Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος. Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία του
Ε.Φ.Κ.Α. και συμπληρώνεται από τους Ιατρούς-Ελεγκτές του Νοσοκομείου, στο
οποίο πήγε ο ασφαλισμένος ή από συμβεβλημένο Ιατρό του Ε.Ο.Π.Π.Υ.
3. Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης για τους εργαζόμενους
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και Σημείωμα Υπηρεσιακών
Μεταβολών για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
4. Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα
εργασίας.
5. Βεβαίωση εργοδότη με υπογραφή-σφραγίδα του, που να αναφέρει:
• Από πότε έγινε η πρόσληψη του ασφαλισμένου.
• Το ωράριο εργασίας την ημέρα του ατυχήματος του ασφαλισμένου.
• Την ακριβή ώρα του ατυχήματος.
• Συνοπτική περιγραφή του ατυχήματος και που προσφέρθηκαν οι πρώτες
βοήθειες.
• Ότι την ημέρα του ατυχήματος ο ασφαλισμένος δεν είχε άδεια ασθενείας,
κανονική άδεια ή ρεπό.
• Σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη εκτός του χώρου απασχόλησης, να
βεβαιώνεται και να αποδεικνύεται (Δελτίο Κίνησης ή Εντολή Εργασίας κ.λπ.)
ότι βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία.
6. Φωτοτυπία παρουσιολογίου ή κάρτας εργασίας.
7. Μαρτυρικές καταθέσεις σε δήλωση του Νόμου με γνήσιο υπογραφής από
Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία. Ο μάρτυρας περιγράφει τι είδε ή άκουσε για το ατύχημα,
αναφέροντας την ημέρα και ώρα του ατυχήματος. Ο μάρτυρας, αν είναι
συνάδελφος, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση Επιθεώρησης
Εργασίας και στο πρόγραμμα ή τις βάρδιες.

8. Σε τροχαίο ατύχημα ζητείται φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από ΤΟΤΑ
(Τροχαία).
9. Αν η μεταφορά του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο ζητείται
η βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β.
10. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ζητείται φωτοτυπία εξιτηρίου.
11. Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ζητείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
και ιατροδικαστική έκθεση.
12. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου ατόμου ζητούνται στοιχεία
υπαιτίου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ή
συμβιβασμού κατά του υπαιτίου. Αν ασκήσει αγωγή στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφεται ότι υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώσει τον Ε.Φ.Κ.Α.
καταθέτοντας αντίγραφο αγωγής.

