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Μάθε τα δικαιώματά σου 
 

Έχουν δικαίωμα σε διάλλειμα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία; 

 

Το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την  οργάνωση του 
χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ,» προβλέπει: «Όταν ο χρόνος 
ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 
λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση 
εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή 
τη λήξη της ημερήσιας εργασίας  

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του 
εφόσον δεν ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή από την κείμενη νομοθεσία, 
καθορίζονται στο επίπεδο της επιχείρησης στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ του εργοδότη και 
των εκπροσώπων των εργαζομένων [ν.1264/82 "Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού 
κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" (79/Α)] ή των 
εκπροσώπων τους για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) 
και 10 του π.δ. 17/96] και σύμφωνα µε την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος 1) 
του π.δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας.». 

Από την διάταξη αυτή που περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 88/99 προκύπτει καθαρά ότι 
οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε διάλλειμα τουλάχιστον 15 λεπτών κατά την διάρκεια της 
ημερήσιας εργασίας.  

Το δεκαπεντάλεπτο διάλλειμα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο αφού το σχετικό προεδρικό 
διάταγμα προβλέπει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. 

Όπως προκύπτει από την δεύτερη παράγραφο αλλά και τις διατάξεις του Νόμου για την 
υγιεινή και την ασφάλεια, τα νοσοκομεία είναι υποχρεωμένα να έχουν γιατρούς εργασίας και 
τεχνικούς ασφαλείας και να έχουν προβεί σε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου προκειμένου να 
καθοριστούν σε συμφωνίες με τα σωματεία οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως 
η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του. 

Άρα όλοι οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία δικαιούνται διαλλείματα και κάθε προσπάθεια 
να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα είναι παράνομη. Ταυτόχρονα τα τοπικά σωματεία μπορούν, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κανένα νοσοκομείο, να 
απαιτήσουν από τις διοικήσεις να υπογράψουν συλλογικές συμφωνίες που θα κατοχυρώνουν 
και θα διευρύνουν αυτό αλλά και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας. 
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