
 

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας 
 

 

Γενικές Αρχές 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΧΜ/ΠΠ) δεσμεύεται, στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και πρακτικά εφαρμόσιμα μέτρα για την 

προστασία, την υγεία και την ασφάλεια των φοιτητών, του προσωπικού και κάθε άλλου 
προσώπου που εργάζεται στο ΤΧΜ/ΠΠ ή επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του Τμήματος. 

Το Τμήμα αναγνωρίζει ότι: 

- Είναι απαραίτητη η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις πτυχές της νομοθεσίας που αφορά στην 

υγιεινή και την ασφάλεια όσο και με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

- Η αποτελεσματική προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας προϋποθέτει τη διάθεση των 
απαραίτητων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 

- Η διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας οφείλει να είναι μια από τις βασικές λειτουργίες 

όλης της διοικητικής δομής του Τμήματος. 

- Όλοι όσοι βρίσκονται στο Τμήμα έχουν ευθύνη για την προσωπική υγεία και την ασφάλεια τους 

και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά πιθανούς κινδύνους και να ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΥ&Α) για τη φύση και τη θέση τους. Η 

διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας βασίζεται τόσο στην ατομική επαγρύπνηση όσο και 
σε πρακτικές διαδικασίες και κανονισμούς. 

Πεδίο Εφαρμογής 

Η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών έχει εφαρμογή σε όλους 

τους χώρους του Κτιρίου Χημικών Μηχανικών (Κ23), όσο και του Κτιρίου Επέκτασης Χημικών 
Μηχανικών (Κ24), τα οποία βρίσκονται στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου 

Πατρών, συμπεριλαμβανομένου και του μεταξύ τους υπαίθριου θεάτρου (Θεατράκι Χημικών 
Μηχανικών) και εξαιρουμένης της Αίθουσας Χορωδίας ‘Μ. Χατζιδάκις’ η οποία βρίσκεται στο 

υπόγειο του Κ23. 

Υπευθυνότητες 

- Ο Πρόεδρος του ΤΧΜ/ΠΠ έχει τη συνολική εποπτεία για την υγιεινή και την ασφάλεια στους 
χώρους του Τμήματος. 

- Ο Πρόεδρος του ΤΧΜ/ΠΠ αναθέτει την καθημερινή ευθύνη πρακτικής διαχείρισης της υγιεινής 

και της ασφάλειας, όσον αφορά στο σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την εποπτεία, στην ΕΥ&Α. 

- Ο Πρόεδρος της ΕΥ&Α βοηθά και συμβουλεύει τον Πρόεδρο και όλα τα άλλα μέλη του Τμήματος, 

σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Διευθύνει επίσης τις έρευνες ατυχημάτων, πραγματοποιεί 
τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας και εποπτεύει την υποχρεωτική εκπαίδευση των φοιτητών 

και του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

- Ο Πρόεδρος της ΕΥ&Α έχει επίσης την ευθύνη επικοινωνίας, συνεργάζεται και αναφέρει όλα τα 

σχετικά προβλήματα στον Τεχνικό Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών. 



- Τα μέλη της ΕΥ&Α συμβουλεύουν και ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον 

Πρόεδρο του Τμήματος, σχετικά με τα προβλήματα και τους πιθανούς κινδύνους στο Τμήμα.  

- Οι Διευθυντές Εργαστηρίων και οι Επόπτες Έρευνας, προκειμένου για μη θεσμοθετημένα 

εργαστήρια, είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ασφάλειας όλου του Ερευνητικού 
Προσωπικού που εποπτεύεται από αυτούς. Ο όρος ‘Ερευνητικό Προσωπικό’ περιλαμβάνει 

φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, τεχνικό προσωπικό και 
ακαδημαϊκούς επισκέπτες. 

- Η ΕΥ&Α επιθεωρεί τακτικά όλα τα εργαστήρια και ελέγχει τη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς ασφαλείας. Όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια 

σημειώνονται στο Ημερολόγιο Υγιεινής και Ασφάλειας του Εργαστηρίου και τίθενται υπόψη 
του Επόπτη Έρευνας και του Διευθυντή Εργαστηρίου. 

- Η ευθύνη για τη διαχείριση της ασφάλειας των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα έξω από 
τα κτίρια του Τμήματος ανήκει στον Τεχνικό Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

- Οι καθηγητές και λέκτορες καθώς και το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, στους οποίους έχει 
ανατεθεί από το Τμήμα η διδασκαλία μαθημάτων, φροντιστηρίων ή εργαστηριακών ασκήσεων 

είναι υπεύθυνοι για την υγιεινή και ασφάλεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των 

εργαστηριακών ασκήσεων. 

- Η διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων 
των προσώπων που βρίσκονται στο Τμήμα. Ο καθένας έχει την ευθύνη να κάνει ό,τι είναι λογικά 

δυνατόν για την πρόληψη τραυματισμών όσον αφορά στον εαυτό του και τους άλλους, όπως 
επίσης για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας στο Τμήμα. Το ΤΧΜ/ΠΠ απαιτεί από όλους να 

γνωρίζουν και να ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες της τρέχουσας έκδοσης του 
Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος. 

- Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο η εκ προθέσεως άσκοπη ή κακή χρήση του εξοπλισμού 
υγιεινής και ασφάλειας που βρίσκεται στους χώρους του Τμήματος (π.χ. πυροσβεστήρες, 

καταιονιστήρες, κλπ). 

Εκπαίδευση 

Το ΤΧΜ/ΠΠ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι: 

- Όλοι οι εργαζόμενοι, φοιτητές και άλλα πρόσωπα (π.χ. ακαδημαϊκοί επισκέπτες), οι οποίοι 

αναλαμβάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της πειραματικής έρευνας, 

έχουν επαρκή κατάρτιση, εκπαίδευση και επίβλεψη για την εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων με ασφάλεια. 

- Η εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας κατά την πρόσληψη νέων μελών του προσωπικού (σε όλα 
τα επίπεδα) και την αποδοχή νέου Ερευνητικού Προσωπικού είναι υποχρεωτική. 

- Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια μεταδίδονται σε όλους 
εκείνους για τους οποίους είναι σημαντικές. 

Επίσης το ΤΧΜ/ΠΠ 

- Συμβουλεύεται τακτικά και αναθέτει την πληροφόρηση και την εκπαίδευση του προσωπικού 

και των φοιτητών του σε ειδικούς σε επιμέρους ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. 

- Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας. 



Σχεδιασμός και Εποπτεία 

- Το ΤΧΜ/ΠΠ δεσμεύεται να εργαστεί για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου υγιεινής και 
ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης. 

- Θεωρεί ότι η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελούν βασικά στοιχεία κατά το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων σπουδών και των νέων ερευνητικών προγραμμάτων.  

- Αναγνωρίζει την ανάγκη να παρακολουθεί και να συζητά τακτικά στη Συνέλευση του Τμήματος 

τα τρέχοντα επίπεδα απόδοσης της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας και να αντιδρά 

κατάλληλα. 

- Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να επανεξετάζει τακτικά την πολιτική και τις 

διαδικασίες για την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του. 


