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Σε συνέχεια της ε ιστολής σας ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021 για το ιο άν θέμα, θέτ εις
γν ση σας τα ακ λουθα:
1. Σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και διαχείρισης κινδ ν ν, το Πανε ιστήμιο Κ ρου (ΠΚ)
και το Τμήμα Χημείας είναι λήρ ς εναρμονισμένα με την εθνική Νομοθεσία ερί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, η ο οία είναι ε ίσης εναρμονισμένη με το Ευρ α κ
Κεκτημένο και ειδικ τερα με την Ευρ α κή Οδηγία Πλαίσιο για τα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας αρ. 89/391/ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα, στο Πανε ιστήμιο Κ ρου και ειδικά στο Τμήμα Χημείας εφαρμ ζονται τα
ακ λουθα:
o Ο Τομέας Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος δραστηριο οιείται ς ανεξάρτητος
μηχανισμ ς ελέγχου για διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας, τ σο του ροσ ικο
σο και τρίτ ν ροσ
ν ου ε ηρεάζονται α τις δραστηρι τητες του ΠΚ. Στο
λαίσιο αυτ , διενεργο νται τακτικές ε ιθε ρήσεις στα εργαστήρια (διδακτικά και
ερευνητικά) του Τμήματος Χημείας για τη διασφάλιση:
της ιστής εφαρμογής τ ν καν ν ν ασφάλειας και υγείας οι ο οίοι
εφαρμ ζονται σε κάθε εργαστήριο
της εφαρμογής τ ν μέτρ ν και σχεδί ν δράσης ου α ορρέουν α
την
Εκτίμηση Κινδ ν ν ου έχει καταρτιστεί για το Τμήμα Χημείας.
Λάβετε ε ίσης υ ψη τι ο Προ στάμενος του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και
Περιβάλλοντος είναι κάτοχος Πιστο οιητικο CMIOSH (Charter Member of
Institution of Occupational Safety and Health) και είναι διορισμένος α τον Υ ουργ
Εργασίας, Πρ νοιας και Κοιν νικ ν Ασφαλίσε ν ς Λειτουργ ς Ασφάλειας και
Υγείας για το ΠΚ.
o Παράλληλα με τα ιο άν , ο Τομέας εξυ ηρετεί το Τμήμα Χημεία με τη(ν):

Διαχείριση, μέσ της διαδικασίας διαγ νισμο , της Σ μβασης για Διαχείριση
Χημικ ν Α οβλήτ ν α αδειοδοτημένη εταιρεία.
Εκ αίδευση φοιτητ ν και ροσ ικο σε θέματα Πυρο ροστασίας, Πρ τ ν
Βοηθει ν και Εκτίμησης Κινδ νου.
Διενέργεια ελέγχ ν σε τακτά χρονικά διαστήματα, στε να ε ιβεβαι νεται η
καταλληλ τητα τ ν Μέσ ν Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η αρουσία και η
ε ρυθμη λειτουργία τ ν μέσ ν υρ σβεσης, η ορθή χρήση και α οθήκευση
τ ν χημικ ν και η διασφάλιση τ ν διαδρ μ ν διαφυγής σε ερί τ ση
έκτακτης ανάγκης.
o Ε ι ρ σθετα, ο Τομέας συνεργάζεται με τις Υ ηρεσίες Ασφάλειας του Κράτους και
ειδικ τερα με την Πυροσβεστική Υ ηρεσία, η ο οία έχει εκ ονήσει Σχέδιο Κρίσιμ ν
Σημεί ν Ελέγχου για το Τμήμα Χημείας στο ο οίο υ οδεικν ονται λες οι α οθήκες
χημικ ν, το εριεχ μεν τους, οι ροσβάσεις και τα άτομα ε ικοιν νίας. Τα ιο άν
είναι στην κατοχή της Πυροσβεστικής Υ ηρεσίας σε ερί τ ση ου χρειαστεί να
εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΠΚ για την αντιμετ ιση του οιου εριστατικο .
o Ταυτ χρονα, στο ΠΚ και ειδικ τερα στο Τμήμα Χημείας εφαρμ ζεται ο Θεσμ ς
Ε ιφυλακής ου σε συνεργασία με την Υ ηρεσία Φ λαξης, αντιμετ ίζονται άμεσα
ερι τ σεις έκτακτης ανάγκης ή θέματα ασφάλειας. Το ροσ ικ ου συμμετάσχει
στο Θεσμ της Ε ιφυλακής είναι εκ αιδευμένο και καταρτισμένο στε να ενεργο οιεί
το Σχέδιο Δράσης για την α οτελεσματική αντιμετ ιση της κατάστασης, ανάλογα με
το εριστατικ .
Για ερισσ τερες ληροφορίες, αρακαλ ε ισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας,
στην ο οία έχουν αναρτηθεί λες οι ληροφορίες σχετικά με τους Καν νες Ασφάλειας τ ν
Εργαστηρί ν
(ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Καν νες
Ασφάλειας
Εργαστηρί ν
https://www.ucy.ac.cy/chem)
Συνε ς, στη βάση τ ν σ ν αναφέρονται ιο άν , το ΠΚ και ειδικ τερα το Τμήμα Χημείας
ληροί τα κριτήρια και τις ρο οθέσεις του Ν μου για την τήρηση της ασφάλειας και της
υγείας στους χ ρους του.
2. Τα ροσδοκ μενα μαθησιακά α οτελέσματα έχουν αναθε ρηθεί α
λα τα ακαδημα κά
μέλη, έχουν υ οβληθεί στην Ε ιτρο ή Προ τυχιακ ν Σ ουδ ν του Τμήματος Χημείας και
έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί. Παραθέτονται ς Παράρτημα.
Η νέα, λειτουργική και αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας είναι έτοιμη και διαθέσιμη
στην ηλεκτρονική διε θυνση https://www.ucy.ac.cy/chem (ελληνική και αγγλική έκδοση). Στη νέα
ιστοσελίδα εριλαμβάνεται αναλυτική ληροφ ρηση ου αφορά τις ακ λουθες Θεματικές Εν τητες:
o
o
o
o

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (PROGRAMMES OF STUDY),
ΕΡΕΥΝΑ (RESEARCH),
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (PEOPLE) και
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (STUDENT INFORMATION).

Στην κάθε Εν τητα υ άρχουν αρκετές υ οκατηγορίες ου αφορο ν Προ τυχιακά Προγράμματα
Σ ουδ ν (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προ τυχιακά Προγράμματα), Γενικο ς Καν νες
Φοίτησης (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γενικοί Καν νες Φοίτησης), Ερευνητικά Ε ιτε γματα
(ΕΡΕΥΝΑ
Ερευνητικά Ε ιτε γματα) καθ ς και ολλά άλλα θέματα. Ε ι ρ σθετα, δίνεται η
δυνατ τητα στους ε ισκέ τες και κυρί ς στους φοιτητές να αρακολουθο ν τις τελευταίες
εξελίξεις ου αφορο ν το Τμήμα, τ σο σε διδακτικά σο και σε ερευνητικά θέματα.
3. Οι δ ο ε ερχ μενες αφυ ηρετήσεις στο Τμήμα θα είναι στους Τομείς της Αν ργανης Χημείας
και της Φυσικοχημείας. Το ΠΚ θα ζητήσει τον α αραίτητο ρο ολογισμ για την λήρ ση
τ ν δ ο κεν ν θέσε ν και το Τμήμα θα ροσλάβει μέλη ΔΕΠ στους αντίστοιχους Τομείς της
Χημείας. Σε ερί τ ση ου δεν καλυφθο ν εγκαίρ ς οι θέσεις ή υ άρχουν καθυστερήσεις με
τις ροκηρ ξεις, το Τμήμα Χημείας θα καλ ψει τις διδακτικές ανάγκες με την ρ σληψη
Ε ισκε τ ν Καθηγητ ν.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για ο οιεσδή οτε διευκρινίσεις ή εραιτέρ
χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Ανα ληρ τρια Καθηγήτρια Κ νσταντίνα Κα νίση-Χριστοδο λου
Πρ εδρος Τμήματος Χημείας
Πανε ιστήμιο Κ ρου
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