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ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διοίκηση του Οργανισμού είναι δεσμευμένη να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον σε όλους τους
φοιτητές, το Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό αλλά και τους φιλοξενούμενους, που εισέρχονται στις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού και συνδέονται με τις λειτουργίες του Οργανισμού. Οι καλές συνθήκες ασφάλειας
και υγείας είναι ευθύνη όλων μας στο Πανεπιστήμιο και μπορεί να επιτευχθούν καλύτερα μέσω κατάλληλης
εκπαίδευσης και κατάρτισης, του προστατευτικού εξοπλισμού και της επιβολής κανόνων ασφάλειας και υγείας σε
κάθε τομέα ξεχωριστά (εργαστήριο, γραφείο, βιβλιοθήκη, αίθουσα μαθήματος, τουαλέτες κτλ).
Η ευθύνη αρχίζει από το εργατικό επίπεδο και επεκτείνεται προς τους επόπτες, τους διοικούντες, τους διευθυντές,
τους επικεφαλής των τμημάτων, τους κοσμήτορες μέχρι και το πιο ψηλό επίπεδο διοίκησης. Σημαντικό στοιχείο
είναι ο καθένας μας να συμμετέχει ενεργά στη λήψη των προληπτικών μέτρων για να ελέγχουμε και να
αποβάλλουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας με την σωστή καθοδήγηση.
Η Διοίκηση του Οργανισμού σε συνεργασία με την επιτροπή ασφάλειας και υγείας του οργανισμού, καταβάλλουν
εύλογες προσπάθειες να παρέχουν ένα περιβάλλον που να ελαχιστοποιεί την εμφάνιση των κινδύνων, όπως
προσωπικοί τραυματισμοί, προβλήματα υγείας και καταστροφή ιδιοκτησίας. Αυτό το περιβάλλον θα περιλαμβάνει:





Ασφαλείς μεθόδους εργασίας και διαδικασίες.
Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζόμενους.
Παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συστημάτων στην εργασία.
Συζητήσεις, τακτικές διαβουλεύσεις και υποβολή προτάσεων στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

H κουλτούρα για ασφαλή εργασία είναι ευθύνη όλων μας και μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω των
προσπαθειών συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων και φοιτητών. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται:
 Με συνεχή προσδιορισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στον
εργασιακό χώρο, για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων.
 Με παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους αυτούς και την προαγωγή, εκπαίδευση, κατάρτιση και
επίβλεψη των εργαζομένων για να εξασφαλίζονται ασφαλείς πρακτικές εργασίας.
 Με την δυνατότητα σε εργαζόμενους και σε φοιτητές να συμμετέχουν σε αποφάσεις ασφάλειας και υγείας που
έχουν επιπτώσεις σ’ αυτούς μέσω των αντιπροσώπων τους.
 Με συνεχή έλεγχο των διάφορων υπεργολάβων που εισέρχονται στον Οργανισμό για εκτέλεση διαφόρων
εργασιών.
Ο Οργανισμός έχει ως κύριο στόχο την πλήρη συμμόρφωση του με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και
περιβαλλοντικούς, κανονισμούς και νόμους.
Προς όφελος της διατήρησης των καλών συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας εντός του Οργανισμού, οι εργολάβοι και
οι εργαζομένοι τους, οι επισκέπτες και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να συμμορφώνονται με
όλα τα πρότυπα και τους κανόνες. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε σύστημα σηματοδότησης ή προειδοποιήσεις
ασφάλειας ή κάποια οδηγία που δίνεται από κάποιο εργαζόμενο του Οργανισμού και αφορούν τις εγκαταστάσεις.
Ο Οργανισμός έχει ως αίτημα, κάθε μέλος του πανεπιστημίου να αποδέχεται την πρόκληση για διατήρηση ενός
υγιούς περιβάλλοντος μακριά από ατυχήματα. Η θετική μας τοποθέτηση απέναντι στην ασφάλεια και υγεία, οι
γνώσεις μας στα θέματα ασφαλών μεθοδολογιών εργασίας, οι σωστές εκτιμήσεις κινδύνων οι οποίες είναι
αναθεωρημένες ανά διαστήματα, θα καθορίσουν την επιτυχία του προγράμματος διαχείρισης της ασφάλειας και της
υγείας.
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