
 

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 
Τηλ. + 357-22889880,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy	

 

  
 

 
 

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2014 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, ∆ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεώρησης SLIC – Γλιστρήματα, 

Σκουντουφλήματα και Πτώσεις στο ίδιο επίπεδο 
 
 
Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστή ως SLIC) είναι αρμόδια για τον καθορισμό των 
κοινών αρχών (common principles) για την Επιθεώρηση Εργασίας στον τομέα 
της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και για την ανάπτυξη μεθόδων 
για αξιολόγηση των Συστημάτων Επιθεώρησης των Κρατών Μελών. 
Περαιτέρω, η Επιτροπή SLIC προωθεί ενέργειες που αφορούν την πρακτική 
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών Επιθεώρησης των 
Κρατών Μελών. 
 
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Επιτροπή SLIC διοργανώνει 
εκστρατεία ∆ιαφώτισης και Επιθεώρησης σε κάθε Κράτος Μέλος την περίοδο 
2013 – 2014 για την πρόληψη των ατυχημάτων από κινδύνους Γλιστρήματος, 
Σκουντουφλήματος (Παραπατήματος) και Πτώσης στο ίδιο επίπεδο στους 
χώρους εργασίας (Slips, trips and Falls on the same level). 
 
Στην Κύπρο, οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας θα 
διεξάγουν σχετικές επιθεωρήσεις εντός του 2014, οι οποίες θα εστιαστούν 
στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν: 
 
 Ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης (catering) κατά τους 

μήνες Μάιο και Ιούνιο και  
 Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Νοέμβριο. 
 
Η εν λόγω εκστρατεία κρίνεται ως ζωτικής σημασίας, αφού τα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα γλιστρήματα, τα σκουντουφλήματα και 
οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες 
εργατικών ατυχημάτων σε όλους τους τομείς εργασιακής δραστηριότητας σε 
όλα τα Κράτη Μέλη. Επισημαίνεται ότι πολλές φορές τα μέτρα για εξάλειψη ή, 
κατ΄ελάχιστον, μείωση των κινδύνων αυτών είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερα κόστη.  
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Αυτά περιλαμβάνουν τη διατήρηση καθαρών και συγυρισμένων χωρών 
εργασίας, ελεύθερων από ακαθαρσίες και υγρά, την ύπαρξη κατάλληλου και 
επαρκούς φωτισμού, την παροχή κατάλληλα συντηρημένων δαπέδων, την 
ύπαρξη χειρολισθήρων στα κλιμακοστάσια, την αποφυγή χρήσης καλωδίων σε 
διαδρόμους διακίνησης πεζών, τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων από τους 
εργοδοτούμενους, την τοποθέτηση αντιολισθητικών δαπέδων σε ορισμένες 
εργασιακές δραστηριότητες κ.α. 
 
Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις 
πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με 
τα θέματα που φαίνονται στον Πίνακα του Συνημμένου 1. Νοείται βέβαια ότι θα 
ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω 
Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να 
εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Για σκοπούς καλύτερης 
πληροφόρησης επισυνάπτεται επεξηγηματικό Σημείωμα ως Συνημμένο 2 των 
σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία. 
 
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει έγγραφα για 
την Εκστρατεία τα οποία διατίθενται από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ στη διεύθυνση: www.mlsi.gov.dli. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
∆ιευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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