
Το νέο Μεταπτυχιακό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: «Χημική Βιομηχανία: 

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» (MSc in Quality, Safety, 

Security, Health and Environmental Management) 

 

Τον Οκτώβριο, ξεκινάει το νέο διεπιστημονικό – διαθεματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών 

Επιστημών. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη σύμπραξη του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), με το οποίο το Τμήμα Χημείας - 

ΔιΠαΕ έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας, σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης. 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Διαχείριση Ποιότητας, 

Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας» - (MSc in Quality, Safety, Security, Health and 

Environmental Management). 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Η υλοποίηση του 

Προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τη χρήση πιστοποιημένων συστημάτων ασύγχρονης και 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e- learning), χωρίς την απαίτηση φυσικής 

παρουσίας όταν αυτό απαιτείται. Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να 

υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.    

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την 

προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της  Διαχείρισης Ποιότητας, 

Περιβάλλοντος, Προστασίας και Υγείας και Ασφάλειας. Στόχος του είναι η ολοκληρωμένη 

επιστημονική, διαχειριστική και τεχνική κατάρτιση στελεχών που αναλαμβάνουν τα 

καθήκοντα υπευθύνου Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QSSHE), μία 

ιδιαίτερα διαδεδομένη και απαιτητική θέση που αφορά όλους τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας διεθνώς, και ιδιαίτερα τον κλάδο της χημικής βιομηχανίας. 

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική εξειδίκευση αλλά και 

εργαστηριακή εξειδίκευση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη διαχείριση των κύριων 

υποστηρικτικών λειτουργιών των βιομηχανιών και επιχειρήσεων, ήτοι της διαχείρισης της 

Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας. 

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ασφάλειας εντάσσονται, πέραν της πρόληψης των τραυματισμών 

κατά την εργασία, το ιδιαίτερο αντικείμενο της ασφάλειας έναντι σκόπιμων ενεργειών 

(Security) και φυσικών καταστροφών καθώς και τα αντικείμενα της ασφάλειας διεργασιών 

(Process Safety) και πρόληψης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ), με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία.  

 Οι συγκεκριμένες υποστηρικτικές λειτουργίες εντάσσονται στα βασικά βιομηχανικά 

Πρότυπα Διαχείρισης («Οικογένειες» ISO 9000, 14000 και 45000 αντίστοιχα), τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω της «Βασικής Δομής Προτύπων» σε μία ευρύτερη ενιαία 

«οικογένεια», στη διαχείριση της οποίας θα καταρτιστούν οι νέοι επιστήμονες. Επίσης, 

σχετίζονται με τα ευρύτερα Πρότυπα Διαχείρισης εταιρικών κινδύνων (ISO 31000:2018, 

COSO ERM, IRGC, κλπ.)   

Μεγάλο μέρος του ΠΜΣ είναι η εις βάθος κατανόηση των βασικών επιστημονικών και 

τεχνικών εννοιών, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου,  ταυτόχρονα με την συνδυαστική 

και ολιστική προσέγγιση των γνωστικών κλάδων της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 



(HS), της Προστασίας (S), της Διασφάλισης Ποιότητας (Q), και της προστασία και της 

διαχείριση του Περιβάλλοντος (E). 

Το Π.Μ.Σ. αυτό θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα δεδομένου ότι προσφέρει συνδυαστικές γνώσεις από γνωστικά πεδία και 

αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Χημείας ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης από την αγορά 

εργασίας. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται προς τους φοιτητές του ένας 

ολιστικός τρόπος προσέγγισης ενός τομέα σημαντικού και σύγχρονου, της Ποιότητας, 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, αρχικά υπό το πρίσμα της ανάλυσης και στη συνέχεια 

από τη σκοπιά της διαχείρισης. 

Οι απόφοιτοι θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην 

βιομηχανία, στον ιδιωτικό  τομέα και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς που 

δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στον αναδυόμενο συνεκτικό τομέα της Ποιότητας, 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας. 

 Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές 

μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των 

αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής: 

• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών 

• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις του αναδυόμενου τομέα της Ποιότητας, 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας. 

• Δημιουργία ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας στο 

χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες 

• Δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για την προστασία υποδομών 

•  Δημιουργία ειδικών επιστημόνων με εξειδίκευση στην διασφάλιση της ποιότητας 

• Δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, με προσανατολισμό στην προστασία 

και την διαχείριση του Περιβάλλοντος, στην βιώσιμη ανάπτυξη 

• Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων και 

μελλοντικών στελεχών που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς των θεμάτων 

διαχείρισης ποιότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών της ασφάλειας και υγείας των 

εργαζόμενων και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και διασφάλιση τήρησης των 

σχετικών προτύπων και διαδικασιών που οφείλει να ακολουθεί ο κάθε φορέας, ικανών να 

στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 

• Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών που ήδη απασχολούν οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί 

του δημοσίου με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών 

και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. 

• Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου. 



Για περισσότερες πληροφορίες,  σχετικές με τους στόχους, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, 

τις υποψηφιότητες και τις προεγγραφές (οι οποίες ήδη ξεκίνησαν) οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται: 

στη σχετική ιστοσελίδα (http://hssqe.ihu.gr ) του Π.Μ.Σ., 

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc_hssqe@chem.ihu.gr.  

Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2510 462602 

(Αικατερίνη Γκαλιμάνη). 

http://hssqe.ihu.gr/
mailto:msc_hssqe@chem.ihu.g

