ΝΟΜΟΣ 1876/1990
Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις
(Φ.Ε.Κ. 27/Α/8-3-1990)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
(όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην του άρθρου 27, παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν
θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων)

Άρθρο 27
Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 130558/12.6.1989 (ΦΕΚ 471/τ. Β', της
16.6.1989) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής
Άµυνας, Οικονοµικών, Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
«Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εθνικής Αµύνης, Εσωτερικών, Οικονοµικών,
Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ”
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ 177/Α/85).
2. Την γνώµη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14
του Ν. 1505/84.
Την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του
εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζοµένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, αποφασίζουµε:
1. Χορηγείται στους εργαζοµένους µπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής µία ηµέρα
αδείας µετ' αποδοχών ανά δίµηνο πέραν της κανονικής ύστερα από αίτηση του
εργαζοµένου. Το δικαίωµα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριµένου διµήνου
άλλως χάνεται.
2. Καθίσταται υποχρεωτική η αποµάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής
καταγραφής και η αλλαγή εργασίας τους για όλο το διάστηµα της κυήσεως.
3. Καθιερώνονται 15 λεπτά διαλείµµατα κάθε δύο ώρες κατά τη διάρκεια του ωραρίου για
όσους εργαζοµένους απασχολούνται µπροστά σε οθόνες πάνω από 4 ώρες την ηµέρα
συνολικά ή κάνουν διορθωτική εργασία ασχέτως αριθµού ωρών. Τα διαλείµµατα αυτά
δεν συσσωρεύονται. Για όσους παίρνουν ήδη διάλειµµα µισής ώρας, το διάλειµµα αυτό
συµψηφίζεται µε το παραπάνω χωρίς σώρευση. ∆εν δικαιολογείται διάλειµµα για άλλες
κατηγορίες εργαζοµένων πλην των αναφεροµένων στην παράγραφο 1.

4. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα µηχανογραφικά κέντρα µε τα εξής τεχνικά
µέτρα:
α)

Εγκατάσταση κλιµατισµού-αερισµού, όπου απαιτείται, ή βελτίωση του υφισταµένου
µε προγραµµατισµό και έγκριση σχετικών δαπανών, µελετών και έργων από το
τρέχον έτος σε κάθε φορέα.

β)

∆ιενέργεια ειδικών µελετών αντιµετώπισης του θορύβου σε κάθε µηχανογραφικό
κέντρο, η ανάθεση των οποίων θα γίνει το τρέχον έτος ή ο προγραµµατισµός και η
έγκρισή τους το αργότερο το επόµενο έτος για κάθε φορέα.

γ)

Για την επίτευξη εργονοµικών ρυθµίσεων προµήθειες και εγκαταστάσεις, κατά το
τρέχον έτος, των παρακάτω στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν από τους
εργαζοµένους µπροστά σε οθόνες:
- Ρυθµιζόµενα και περιστρεφόµενα καθίσµατα.
- Υποπόδια
- Ρυθµιζόµενα αναλόγια κειµένου
- Ρυθµιζόµενες κουρτίνες.
- Κοινά φώτα και όχι φθορισµού ύστερα από αίτηµα των εργαζοµένων.
- Εξασφάλιση σκούρων επιφανειών στα τραπέζια.
- Εξασφάλιση χώρου µπροστά στο πληκτρολόγιο ή ειδικού πλαισίου για τη στήριξη
του χεριού.

5. Καθιερώνεται µε ευθύνη της διοίκησης του κάθε µηχανογραφικού κέντρου, η διενέργεια
σεµιναρίων επιµόρφωσης για τους κινδύνους και τα µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων µπροστά σε οθόνες και οπωσδήποτε η διενέργεια σεµιναρίων πριν την
ανάληψη εργασίας από νέους υπαλλήλους.
6. Καθιερώνονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό που εργάζεται
µπροστά σε οθόνες από Ιατρό Οφθαλµίατρο και Ορθοπεδικό, µία φορά το χρόνο ή και
όταν παρίσταται ανάγκη κατά περίπτωση. Μέχρις ότου προσληφθούν Ιατροί Εργασίας
στους κατά τα ανωτέρω φορείς οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται από ιατρούς
στρατιωτικών νοσοκοµείων.
7. Παρέχονται ειδικά γυαλιά, όταν αυτό συστηθεί από τον Οφθαλµίατρο καταβάλλoντος το
κόστος αγοράς από την ασφάλιση του ∆ηµοσίου.
Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί µε νόµο, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 1989»
Η παραπάνω µέσα σε « » σηµείωση προστίθεται µε την απόφαση 130558/89 (ΦΕΚ
471/Β/89).

