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Θεσσαλονίκη 1-28-2020 

 

Προς:  Προπτυχιακούς φοιτητές Α’ Έτους 

 Μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

Α.Π.Θ. 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ασφάλεια και Πυρόσβεση του Τμήματος, που 

λαμβάνει χώρα δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού έτους, τη Δευτέρα 10-2-2020 

αρχίζει και θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης στα μέτρα Ασφάλειας και 

Πυρόσβεσης από α) το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, β) την Ομάδα 

Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., γ) την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δ) την Ιατρική Σχολή 

και την Α’ Παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, και ε) Συμβούλους Χημικούς Μηχανικούς 

ειδικούς στην Ασφάλεια Χημικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.  Η Ομάδα του Πανεπιστημίου 

είναι μοναδική στη χώρα, με εκπαιδευτικό έργο και συμβολή σε νευραλγικές υπηρεσίες του 

κράτους.  Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των 

Χημικών Μηχανικών με την έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων του ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020 για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και ερευνητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό τον Οκτώβριο του 2019.  Είναι σημαντική για τους 

μελλοντικούς Χημικούς Μηχανικούς, καθόσον πραγματεύεται θέματα σχετικά με την εκτίμηση 

και αποσόβηση επικινδυνότητας σε διάφορα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία 

του κλάδου.  Αποτελεί καινοτόμο και ολοκληρωμένη προσπάθεια εκπαιδευτικού χαρακτήρα που 

mailto:salif@auth.gr


2 

 

προσφέρεται μόνο στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.  Σύμφωνα με απόφαση 

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση συμμετοχής σε όλα τα Εργαστήρια του Τμήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια των 

Σπουδών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται.  Η οργανωμένη 

συμμετοχή και επιτυχής περάτωση προσθέτει εμπειρία που αποτελεί εχέγγυο της πληρότητας 

της συνολικής εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, αποτελεί δε 

παράδοση στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών πάνω από μια 

δεκαετία.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά επίσης μεταπτυχιακούς, 

διδακτορικούς, και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, και το τεχνικό διοικητικό προσωπικό του 

Τμήματος.  Η ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σταδιακά και αποτελεί στόχο 

αριστείας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. 

 

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. 

 

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10-2-2020 και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, λόγω 

της περιορισμένης χωρητικότητας στον προσομοιωτή πυρασφάλειας.  Στην πρώτη φάση, θα 

λάβουν μέρος οι πρωτοετείς φοιτητές (συγκεκριμένος αριθμός που θα ανακοινωθεί) που δεν 

είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με την έναρξη των μαθημάτων την 1-10-2019.  Η έναρξη 

θα γίνει στις 10:00 π.μ. (Ομάδα Α1).  Στη δεύτερη φάση, θα λάβουν μέρος οι υπόλοιποι 

προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή (Ομάδα 

Α2).  Η έναρξη της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ.      

Αρχικά, θα γίνει προσέλευση από τους συμμετέχοντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας (σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες ομάδες) και θα 

ακολουθήσει εκπαίδευση στις αρχές λειτουργίας του Εργαστηρίου και στους στόχους που 

επιδιώκονται.     

Στη συνέχεια, και μετά την εκπαίδευση κάθε φάσης (συγκεκριμένα 12:00 μ.μ.-14:00 μ.μ., 14:00 

μ.μ.-16:00 μ.μ., στις δύο συγκεκριμένες περιόδους) θα επακολουθήσει εκπαίδευση από α) την 

Ομάδα Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου σε θέματα ασφάλειας και πυρόσβεσης στο Εργαστήριο.  

Η θεματολογία αναφέρεται τόσο σε ασφάλεια χημικής όσο και βιολογικής φύσεως. 
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Την Τρίτη 11-2-2020, θα ακολουθήσει εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο 

αξιωματικούς να λαμβάνουν μέρος.  Ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι εξειδικευμένος 

αξιωματικός (Χημικός Μηχανικός), ειδικός σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις πυρόσβεσης και 

αποσόβησης πυρκαγιών.  Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 305 του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών στις περιόδους 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Ομάδα Α1) και 13:00 μ.μ.-15:00 

μ.μ. (Ομάδα Α2) για τους αντίστοιχους συμμετέχοντες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) 

φοιτητές.  Η θεματολογία αναφέρεται τόσο σε ασφάλεια χημικής όσο και βιολογικής φύσεως.  

Μετά από κάθε περίοδο, θα ακολουθήσει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση-εξέταση για τις 

δύο ομάδες (τις περιόδους 13:00 μ.μ.-15:00 μ.μ. (Ομάδα Α1) και 15:00 μ.μ.-17:00 μ.μ. (Ομάδα 

Α2), αντίστοιχα).  Η εξάσκηση και εξέταση θα λάβει χώρα από α) την Ομάδα Πυρόσβεσης του 

Πανεπιστημίου με χρήση προσομοιωτή πυράς) και β) δεύτερο εξειδικευμένο αξιωματικό 

(Χημικό Μηχανικό) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις ΤΑΞ.YΠ. του ΑΠΘ 

(απέναντι από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στις εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ επί της Εγνατίας). 

 

Οι πίνακες των εν δυνάμει συμμετεχόντων σε κάθε περίπτωση και ομάδα έχουν ανακοινωθεί α) 

στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και του Τμήματος, και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Εργαστηρίου και της Γραμματείας. 

 

Την Τετάρτη 12-2-2020 θα λάβει χώρα εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στη βασική 

ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου, αντιμετώπιση καταστάσεων εγκαυμάτων, 

τραυματισμών, έκθεσης σε βιολογικούς και ραδιολογικούς παράγοντες στην έρευνα και σε 

επαγγελματικό χώρο.  Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της 

Ιατρικής Σχολής (Α’ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ) κ. Συμεών Μεταλλίδη (Υπεύθυνο 

Τμήματος Λοιμωξιολογίας).  Ο χώρος εκπαίδευσης είναι το Αμφιθέατρο 305 του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών και θα λάβει χώρα την περίοδο 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.).  Στη διάρκεια της 

παρουσίασης αυτής θα παραστούν και οι δύο ομάδες των συμμετεχόντων (Ομάδες Α1 και Α2). 

 

Την Πέμπτη 13-2-2020 θα λάβει χώρα εκπαιδευτική παρουσίαση από τη Σύμβουλο Χημικό 

Μηχανικό κ. Βιβή Μιξαφέντη στο Αμφιθέατρο 305 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικά 

με την Ασφάλεια του Εργαστηρίου στο εργασιακό χώρο.  Η εκπαιδευτική αυτή δράση θα λάβει 

χώρα σε μία περίοδο (16:00 μ.μ.-18:00 μ.μ.) κατά τη διάρκεια της ημέρας για αμφότερες τις 
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ομάδες εκπαίδευσης (Ομάδες Α1 και Α2).  Η δράση περιλαμβάνει θέματα ασφαλείας τόσο σε 

Χημικό όσο και Βιολογικό Εργαστήριο.   

 

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 14-2-2020 και συγκεκριμένη ώρα (18:00 μ.μ.) στα Αμφιθέατρα 

του Τμήματος (301-305), θα λάβει χώρα γραπτή εξέταση που αφορά στην εκπαίδευση των 

προηγουμένων ημερών και στο υλικό που αφορά στην εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα.  Το 

σχετικό εμπλουτισμένο υλικό θα είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου 

(http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/ChemLab/F2019/Announcements/). 

 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα βαθμολογηθούν ανάλογα με την προσπάθεια που θα κάνουν 

(θεωρητική και γραπτή) στη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής.  Οι επιτυχόντες θα λάβουν τα 

ανάλογα επίσημα διαπιστευτήρια.  Όσοι δεν προσέλθουν ή δε λάβουν μέρος σε όλες τις 

φάσεις της εκπαίδευσης δε θα γίνουν δεκτοί στα Εργαστήρια.  Οι σχετικές αυτές 

ανακοινώσεις θα βρίσκονται επίσης ανηρτημένες στη Γραμματεία του Τμήματος και του 

Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών (Κτήριο Γ). 

Οι μη επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα 17-2-

2020, στις 16:00 μ.μ., κατόπιν μελέτης του υλικού της εκπαίδευσης της όλης εβδομάδας. 

 

Η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 65/100. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ανόργανης 

Χημείας και Προηγμένων Υλικών προκειμένου να εγγραφούν.  Οι εγγραφές θα γίνονται 

αυστηρά μέχρι την 7-2-2020.  Πέραν της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας δεν θα γίνονται 

εγγραφές. 

 

Η προσέλευση για όλες τις φάσεις θα γίνει 15 min προς της έναρξης, έτσι ώστε να ληφθούν 

παρουσίες.   

Με εκτίμηση, 

 

Καθ. Αθανάσιος Σαλίφογλου 
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