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ΤΕΥΧΟΣ 1 / 23-11-2009  

 

Διαλείμματα - Οργάνωση του χρόνου εργασίας. 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες. 

 
  

Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

     Για όλους τους εργαζόμενους, εφόσον ο ημερήσιος χρόνος εργασίας τους υπερβαίνει τις 6 
ώρες, χορηγείται ένα διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
εργαζόµενοι δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. 
  
Συνεχόμενη εργασία με οθόνες (τερματικά,οθόνες Η/Υ) 
    Για κάθε συνεχόμενο δίωρο εργασίας, που απαιτεί αποκλειστική χρήση οθονών ο 
εργαζόμενος δικαιούται  για διάρκεια 15 λεπτών: α) να απομακρύνεται από την εργασία του για 
διάλειμμα, είτε β) να αλλάζει δραστηριότητα η οποία δεν απαιτεί εργασία με οθόνη, εφόσον ο 
εργοδότης έχει οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο την εργασία του υπαλλήλου, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 
  
Τα διαλείμματα αυτά δεν μπορούν να χορηγηθούν :  
        α) σωρευτικά με προηγούμενα διαλείμματα που δεν πραγματοποιήθηκαν, 
        β) στην έναρξη ή στη λήξη της ημερήσιας εργασίας. 

 
  



 
Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   Επίσης έχουν θεσπιστεί ελάχιστες τεχνικές & υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, τις οποίες θα βρείτε στο Παράρτημα Ι 
του Π.Δ. 398/94, που ορίζουν πως πρέπει να είναι η οθόνη, το πληκτρολόγιο, το γραφείο, η 
υγρασία, ο θόρυβος και γενικά ο χώρος εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγεία των  
εργαζομένων. 

 
  
Γ. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων - Iατρικές εξετάσεις 
 
Στα πλαίσια της επίβλεψης της υγείας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο 
εργοδότης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι, κάθε εργαζόµενος υπόκειται σε ιατρικές 
εξετάσεις της όρασης και του µυοσκελετικού συστήµατος κατά την πρόσληψη και στη συνέχεια 
µία φορά τον χρόνο καθώς και όταν οι εργαζόµενοι αισθάνονται ενοχλήσεις που µπορεί να 
οφείλονται στην εργασία τους με οθόνες οπτικής απεικόνισης. 
  
Για τις έγκυες γυναίκες θα πρέπει να υπάρχει συµπληρωµατική ενηµέρωση και µέριµνα για την 
καλύτερη αντιµετώπιση προβληµάτων, ψυχολογικών κυρίως κατά τα πρώτα στάδια της κύησης 
και εργονοµικών, κυρίως στα µεταγενέστερα, που προκαλούνται από την εργασία µε οθόνες 
οπτικής απεικόνισης. 
 
Από τις οθόνες οπτικής απεικόνισης εξαιρούνται: 
Αριθµοµηχανές, ταµειακές µηχανές και  ανάλογος εξοπλισµός που διαθέτει µια µικρή οθόνη φωτεινών 
χαρακτήρων. 
  
Σχετικά αρχεία: 
 
1. Π.Δ. 398/94    2. Π.Δ. 88/99 
 

 

http://seet2006.googlepages.com/398.pdf
http://seet2006.googlepages.com/88.pdf

