Όροι Εντολής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας:
1. Αποφασίζει για τη ρύθμιση των διαδικασιών που αφορούν τις συνεδρίες της.
2. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των
εργοδοτουμένων στις καθορισμένες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και υποβάλλει
εισηγήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην καθορισμένη εγκατάσταση και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών.
3. Επιλαμβάνεται παραπόνων που έχουν σχέση με την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των
εργοδοτουμένων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
4. Εξετάζει τις εκθέσεις του Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας.
5. Προάγει και εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και
τρόπων και μεθόδων ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας, καθώς και τρόπων δημιουργίας
ανάπτυξης συνείδησης ασφάλειας.
6. Φροντίζει όπως τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τυγχάνουν κατάλληλης
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για την προστασία της ασφάλειας και υγείας τους.
7. Συνεργάζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και τις υπηρεσίες πρώτων
βοηθειών, εάν υπάρχουν.
8. Συνεργάζεται με τον Επιθεωρητή Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται
με τις συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
9. Παρέχει στους αντιπροσώπους ασφάλειας και υγείας εύλογο χρόνο κατά τη διάρκεια
των συνηθισμένων ωρών εργοδότησης, για να μπορούν να εκτελούν τις αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις τους αποτελεσματικά χωρίς επηρεασμό των εσόδων του εργοδοτουμένου.
10. Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αντιπροσώπους ασφάλειας και στα μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής και των Τμηματικών/ Υπηρεσιακών Επιτροπών για σκοπούς
πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης τους σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας.
11. Εισηγείται Κανόνες και Πολιτική σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
12. Εισηγείται διαδικασίες για το διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην Ασφάλεια και
Υγεία.
13. Εξετάζει οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για τελική έγκριση.

Οι πιο πάνω Όροι Εντολής επικυρώθηκαν κατά την 35η Συνεδρία του Συμβουλίου στις
17/10/2014.

