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Η εκστρατεία του 2014 σχετικά με τα ατυχήματα που γίνονται
όταν κάποιος σκοντάφτει ή γλιστράει στο ίδιο επίπεδο

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) αποφάσισε να κάνει το 2014
εκστρατεία σχετικά με τα ατυχήματα που γίνονται όταν κάποιος σκοντάφτει ή γλιστράει
στο ίδιο επίπεδο.
Για την προετοιμασία και το συντονισμό της εκστρατείας συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας,
την οποία διευθύνει η Εσθονία και η οποία συμπεριλαμβάνει και τους εκπροσώπους της
Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
Το καθήκον της ομάδας εργασίας ήταν να προετοιμάσει τόσο την εκστρατεία ελέγχου που
απευθύνεται στους εργοδότες και στους εργαζομένους, όσο και την εκστρατεία
πληροφόρησης.
Στα πλαίσια της εκστρατείας πληροφόρησης θα αναπτυχτεί εκπαιδευτικό διαδραστικό
λογισμικό με περιπτώσεις που είναι δυνατό κανείς να γλιστρήσει ή να σκοντάψει και με
δυνατότητες πρόληψης, επίσης θα φτιαχτούν το χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας για το
2015 και η σχετική αφίσα.
Την ενημερωτική εργασία στηρίζει και το βίντεο Napo που φτιάχτηκε το 2013 από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχετικά με τα
ατυχήματα που γίνονται όταν κάποιος σκοντάφτει ή γλιστράει.
Ο σκοπός της εκστρατείας είναι η πρόληψη ατυχημάτων που προκύπτουν όταν κάποιος
σκοντάφτει ή γλιστράει. Η εκστρατεία απευθύνεται στους εξής τομείς οικονομίας:

• παραγωγή τροφίμων
• κατεργασία μετάλλου
• υγειονομική περίθαλψη
• HoReCa (ξενοδοχείο, εστιατόριο, catering)
• λιανική πώληση, χονδρική πώληση (αποθήκευση)

Ο μηχανισμός με τον οποίο μπορεί κανείς να γλιστρήσει ή να σκοντάψει

Σε όλους μας μπορεί να τύχει οπουδήποτε να γλιστρήσουμε ή να σκοντάψουμε,
ανεξάρτητα από την ηλικία, τη δουλειά και την κατάσταση της υγείας μας. Κανείς από μας
δε μπορεί να είναι σίγουρος ότι δε θα του συμβεί τέτοιο ατύχημα. Δυστυχώς η πτώση του
συναδέλφου θεωρείται συχνά αστείο, ιδιαίτερα αν δεν προκλήθηκε σοβαρό τραύμα. Ο
άνθρωπος γλιστράει, όταν ο συντελεστής πρόσφυσης μεταξύ ανθρώπου και πατώματος
ελαττώνεται ξαφνικά και τα πόδια αρχίζουν να κινούνται πιο γρήγορα απ΄ό,τι κινείται το
άνω μέρος του σώματος. Τα πιο συνηθισμένα αίτια του γλιστρήματος είναι το πάτωμα που
είναι βρεγμένο ή γλιστερό και ο πάγος στο διάδρομο κυκλοφορίας.
Ο άνθρωπος σκοντάφτει, όταν το πόδι εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της κίνησης ενώ το
άνω μέρος του σώματος συνεχίζει να κινείται λόγω αδράνειας. Τα βασικά αίτια που κάνουν
κάποιον να σκοντάφτει είναι τα εμπόδια στο διάδρομο κυκλοφορίας και η αταξία στο χώρο
εργασίας.

Στατιστικό υπόβαθρο

Η επιλογή του θέματος βασίστηκε πρωτίστως σε στατιστικές μελέτες και αναλύσεις
διάφορων πηγών.
Το να γλιστράει, να σκοντάφτει ή να πέφτει κάποιος είναι το μεγαλύτερο αίτιο
ατυχημάτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας από τη βιομηχανία μέχρι και την εργασία
στο γραφείο. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν το 24% όλων των εργατικών ατυχημάτων.
Σύμφωνα με την έκδοση «Τα αίτια και οι περιστάσεις των εργατικών ατυχημάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» (εκδόθηκε το 2008) οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο αποτέλεσαν το 2005
περίπου το 14% των ατυχημάτων λόγω των οποίων οι εργαζόμενοι απουσίασαν από τη
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δουλειά πάνω από 3 ημέρες. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία αυτός ο δείκτης ήταν
15% το 2010. Επομένως οι περισσότερες πτώσεις γίνονται στο ίδιο επίπεδο.
Το ποσοστό των ατυχημάτων που έχουν σχέση με την πτώση ανά χώρα το 2010 φαίνεται
στο εξής διάγραμμα.

Ως προς τους διάφορους τομείς εργασίας, το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων που
έχουν σχέση με την πτώση στο ίδιο επίπεδο είναι μεγαλύτερο στη βιομηχανία – 24%. Στις
μεταφορές, στην αποθήκευση και στην κατασκευή το ποσοστό αυτό είναι 15% και στο
εμπόριο είναι 14%.
Οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο είναι το πιο συχνό αίτιο εργατικού ατυχήματος κυρίως για τους
ηλικιωμένους. Οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο αποτελούν το 27% όλων των εργατικών
ατυχημάτων για τους ανθρώπους ηλικίας 45-54, το 33% για τους ανθρώπους ηλικίας 55-
64 και για τους ανθρώπους που είναι 65 χρονών ή μεγαλύτεροι αποτελούν το 45%.
Το να γλιστράει ή να σκοντάφτει κάποιος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις,
προκαλώντας σοβαρά τραύματα όπως το κάταγμα οστού ή η διάσειση. Σε 35% των
περιπτώσεων η ανικανότητα προς εργασία που οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος γλίστρησε ή
σκόνταψε διαρκεί τουλάχιστον 1 μήνα.

Νομικό υπόβαθρο

Στο δίκαιο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεταφερθεί η Οδηγία
του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία (89/391/ΕΟΚ). Σύμφωνα με τον άρθρο 5 αυτής της οδηγίας ο εργοδότης
υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες
τις πτυχές της εργασίας.
Οι πιο λεπτομερείς προδιαγραφές για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν στην Οδηγία του
Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας στους χώρους εργασίας ( Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ).
Για τους σκοπούς αυτής της οδηγίας ως χώροι εργασίας νοούνται οι χώροι που
προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας μέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή/και της
εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και κάθε άλλου μέρους στην περιοχή της επιχείρησης
ή/και της εγκατάστασης όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εργασίας του.
Άρα εκτός από τους σταθερούς χώρους εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται ασφάλεια και
στους διαδρόμους κυκλοφορίας.
Στο παράρτημα Ι της οδηγίας του χώρου της εργασίας υπάρχουν διάφορες διατάξεις η
συμμόρφωση με τις οποίες ελαττώνει τον κίνδυνο να γλιστρήσει και να σκοντάψει κανείς.
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8.1. Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν αρκετό φυσικό
φωτισμό και να είναι εφοδιασμένοι με εγκατάσταση που να επιτρέπει επαρκή τεχνητό
φωτισμό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων.
9.1. Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπες ή επικίνδυνα
κεκλιμένα επίπεδα πρέπει να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά.
12.1. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα κλιμακοστάσια, οι
μόνιμες σκάλες και οι αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης, πρέπει να σχεδιάζονται και να
τοποθετούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήματα να μπορούν να τις χρησιμοποιούν εύκολα,
με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο οι
εργαζόμενοι που απασχολούνται κοντά σ' αυτούς τους διαδρόμους κυκλοφορίας.
Αυτή η προδιαγραφή πρέπει να εφαρμόζεται τόσο για τους βασικούς διαδρόμους
κυκλοφορίας που βρίσκονται στα όρια της εταιρείας (οι διάδρομοι κυκλοφορίας που
οδηγούν στους σταθερούς χώρους εργασίας), όσο και για τους διαδρόμους για την τακτική
συντήρηση και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και για τη φόρτωση, και επίσης
εφαρμόζεται για τους εξωτερικούς χώρους εργασίας.
21.1. Οι θέσεις εργασίας, οι διάδρομοι κυκλοφορίας και άλλες θέσεις ή εγκαταστάσεις στο
ύπαιθρο, που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από εργαζομένους κατά τη διάρκεια
της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η
κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων να μπορεί να γίνεται κατά ασφαλή τρόπο.
21.2. Οι χώροι εργασίας που βρίσκονται στο ύπαιθρο πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά
με τεχνητό φωτισμό εφόσον το φως της ημέρας δεν αρκεί.
21.3(δ). Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές οι
θέσεις εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
οι εργαζόμενοι να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

Δράσεις στον τομέα της πρόληψης

Για να προληφθούν καταστάσεις στις οποίες μπορεί κανείς να γλιστρήσει ή να σκοντάψει
είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στα εξής:

• η επιφάνεια του διαδρόμου κυκλοφορίας (το υλικό του πατώματος, τα σκαλοπάτια
στο διάδρομο κυκλοφορίας, η ολισθηρότητα στους εξωτερικούς χώρους)

• η μόλυνση και τα εμπόδια (τα εμπόδια στο διάδρομο κυκλοφορίας, η δυνατή
ολισθηρότητα που σχετίζεται με τις εργασίες, ο κίνδυνος ή το ρίσκο γλιστρήματος
που δεν σχετίζονται με την εργασία, το χιόνι, η λάσπη ή η υγρασία που
μεταφέρονται από τον εξωτερικό χώρο)

• οι άνθρωποι (μετακίνηση φορτίων με τα χέρια, συμμόρφωση με τους κανόνες)
• το περιβάλλον (ο φωτισμός, σήματα ασφαλείας)
• τα υποδήματα
• η καθαριότητα (το νοικοκυριό, τακτοποίηση)

Όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαχείριση της υγείας και
ασφάλειας στην εργασία και στην εκτίμηση των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγεία στην εργασία,
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.mlsi.gov.cy/dli

ή να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας:

Λευκωσίας: 22879191, Λεμεσού: 25827200, Λάρνακας: 24805327,
Πάφου: 26822715 και Αμμοχώστου: 23819750
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