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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εισαγωγή 

 

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος είναι απαραίτητη η ενημέρωση τόσο του προσωπικού 

των εργαστηρίων όσο και των φοιτητών σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγείας.  

Οι συμμετέχοντες στην εκτέλεση ενός εργαστηριακού πειράματος πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι είναι 

υπεύθυνοι για τη δική τους ασφάλεια και υγεία, όπως και για την ασφάλεια και υγεία όλων των τρίτων 

προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν μέσα ή έξω από το εργαστήριο. Για το λόγο αυτό, άγνοια των 

κανόνων ασφαλείας του εργαστηρίου είναι αδικαιολόγητη και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο 

στο ίδιο το άτομο αλλά και σε όλους όσους είναι παρόντες στον εργαστηριακό χώρο ή πλησίον αυτού.  

Οι ακόλουθοι κανόνες Ασφάλειας και Yγείας αποσκοπούν στην ομαλή (και ασφαλή) διεξαγωγή πειραμάτων 

στα Εργαστήρια. Προς τούτο επισημαίνουν την σωστή χρήση πειραματικών συσκευών και χημικών ουσιών 

και αναφέρονται σε επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από την τυχόν λανθασμένη χρήση 

τους. Η ασφάλεια σε ένα Εργαστήριο δεν είναι μια στατική κατάσταση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την 

απλή καταγραφή κανόνων. Αντιθέτως είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία προκύπτει από την σωστή 

συμπεριφορά και δράση όλων των παρευρισκομένων. Για να διατηρείται η κατάσταση ασφάλειας πρέπει όλοι 

οι συμμετέχοντες να είναι σε διαρκή εγρήγορση και να φροντίζουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 

επίπεδο για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας.  

Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει γενικές οδηγίες και κανόνες για ασφαλή εργασία σε εργαστήρια, με αναφορά 

σε βασικές πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και πληροφορίες για 

την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών στα εργαστήρια. Η χρήση του Οδηγού μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας σε εργαστήρια και να μειώσει τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος 

ή βλάβης στην υγεία των εργαζομένων, καθώς και τις πιθανότητες πρόκλησης επικίνδυνων συμβάντων. 
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Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας 

 

1.          Μέσα στον εργαστηριακό χώρο ευρίσκονται μόνον όσοι έχουν άμεση σχέση με τις διεξαγόμενες 

εργαστηριακές δραστηριότητες. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον χώρο του Εργαστηρίου, τους Κανόνες που 

το διέπουν και τις δραστηριότητες (πειράματα) που διεξάγονται.  

 

2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται στο εργαστήριο ένα άτομο μόνο του. Απαιτείται 

πάντοτε η παρουσία δυο ατόμων για λόγους προσωπικής ασφάλειας, αλλά και για λόγους ασφαλείας του 

εργαστηριακού χώρου. Ένα άτομο θεωρείται πως εργάζεται μόνο του όταν δεν έχει οπτική επαφή ή όταν δε 

μπορεί να ακουστεί από κάποιον άλλο εργαζόμενο.  

 

3. Ο πάγκος εργασίας και τα σκεύη / όργανα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά 

και τακτοποιημένα, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για την ακρίβεια των πειραματικών δεδομένων.  

 

4. Περιττά προσωπικά αντικείμενα (ρουχισμός, τσάντες κλπ.) που αφενός περιορίζουν την ελευθερία 

κινήσεων και αφ’ ετέρου μπορούν να υποστούν ζημιές, δεν επιτρέπονται εντός των εργαστηρίων.  

 

5. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους των εργαστηρίων.  

 

6. Πριν την αποχώρηση από το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό το πλύσιμο των χεριών με 

αντισηπτικό.  

 

7. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος για όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται εντός του χώρου 

του Εργαστηρίου να φορά εργαστηριακή ποδιά (100% βαμβάκι) και προστατευτικά γυαλιά. Μετά το πέρας 

της εργαστηριακής άσκησης η ποδιά θα πρέπει να φυλάσσεται σε κάποια θήκη ή τσάντα ειδική για τον σκοπό 

αυτό. 

 

8. Η χρήση γαντιών είναι υποχρεωτική οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες, 

οι οποίες δυνατό να προσβάλουν το δέρμα προκαλώντας πιθανά εγκαύματα.  

 

 

9.  Εντός του Εργαστηρίου απαγορεύονται υποδήματα που είναι ανοικτά μπροστά. Τα μακριά μαλλιά 

είναι πηγή αρκετών κινδύνων, γιατί μπορούν εύκολα να αναφλεχθούν ή να έρθουν σε επαφή με χημικές 

ουσίες, ή να παγιδευτούν σε περιστρεφόμενα μέρη μηχανημάτων. Επομένως θα πρέπει να λαμβάνονται τα 

αναγκαία μέτρα.  
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10. Οι διάδρομοι προς τις εξόδους του εργαστηρίου πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι.  

 

11. Το πάτωμα του Εργαστηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρό και στεγνό. Εάν χυθεί στο πάτωμα 

μεγάλη ποσότητα χημικής ουσίας, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως ο υπεύθυνος Εργαστηρίου.  

 

12. Στην διάθεση των φοιτητών βρίσκονται κατάλληλες εγκαταστάσεις λουτρών και αποχωρητηρίων, 

καθώς και συστήματα για την πλύση των ματιών ή αντισηπτικά του δέρματος. 

 

13. Oι φοιτητές οφείλουν να είναι ενήμεροι όσο αφορά τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τους 

βιολογικούς παράγοντες. Οι βιολογικοί παράγοντες κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες κινδύνου ανάλογα με 

το βαθμό του κινδύνου μόλυνσης. 

 

14. Απαγορεύεται  η μεταφορά οποιασδήποτε υγρής ή στερεής μορφής τροφής και ποτού στο χώρο του 

εργαστηρίου γιατί υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης  από χημικούς ή και βιολογικούς παράγοντες. 

 

15. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι οργανωμένοι και ενήμεροι σχετικά με τη  μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιήσουν πριν εκτεθούν σε βιολογικούς παράγοντες. 

 

16. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά ενός βιολογικού παράγοντα θα πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα υγιεινής.  

 

17. Τα ενδύματα εργασίας και ο προστατευτικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μολυνθεί από βιολογικούς 

παράγοντες πρέπει να αφαιρούνται κατά την αποχώρηση από το εργαστήριο  και πριν ληφθούν μέτρα, να 

αποθηκεύονται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό. 

 

18. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τη σήμανση βιολογικού κινδύνου. 

 

19. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα σχέδια που αφορούν την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

στα οποία ενέχονται οι βιολογικοί παράγοντες. 

 

20. Oι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλή και αναγνωρισμένα δοχεία καθώς και μέσα για την 

ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και αποκομιδή των αποβλήτων.  

 

21. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον ασφαλή χειρισμό και 

μεταφορά των βιολογικών παραγόντων στο εργαστήριο. 
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22. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τη λήψη, το χειρισμό και την επεξεργασία 

δειγμάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. 

 

23. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να γνωρίζει που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται: το κουτί Πρώτων 

Βοηθειών, οι πυροσβεστήρες και τα ντους έκτακτης ανάγκης. Ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να 

διατηρείται σε καλή κατάσταση, να μην χρησιμοποιείται χωρίς λόγο και να βρίσκεται σε καθορισμένο χώρο.  

 

24. Απαγορεύεται η εργασία χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή του Εργαστηρίου. Δεν 

επιτρέπεται η απομάκρυνση των φοιτητών από το Εργαστήριο κατά την διάρκεια των πειραμάτων, εκτός αν 

δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου. Σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών για την ασφαλή 

εκτέλεση ενός πειράματος να ερωτάται ο υπεύθυνος καθηγητής. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους πέραν 

των ορίων των προκαθορισμένων ασκήσεων.  

 

25. Να αποφεύγεται η εισπνοή αναθυμιάσεων. Κλειστά δοχεία που περιέχουν χημικές ουσίες θα πρέπει να 

ανοίγονται μέσα στους απαγωγούς αερίων. Πειράματα που δημιουργούν αναθυμιάσεις πρέπει να διεξάγονται 

πάντοτε μέσα στους απαγωγούς αερίων.  

 

26. Σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήματος επιβάλλεται η διατήρηση της ψυχραιμίας και η επίδειξη 

πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως ο υπεύθυνος εργαστηρίου, 

ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια παροχής Πρώτων Βοηθειών από το προσωπικό του 

Εργαστηρίου, το οποίο έχει ειδικά εκπαιδευτεί.  

 

27. Εάν προκληθεί φωτιά στο εργαστήριο απαιτείται ΜΕΓΑΛΗ προσοχή στο πως θα γίνει η κατάσβεσή 

της. Το νερό δεν ενδείκνυται στις περισσότερες περιπτώσεις! Εάν προκληθεί ανάφλεξη χημικής ουσίας σε 

ποτήρι ζέσεως ή σφαιρική φιάλη, η εστία της φωτιάς μπορεί να καλυφθεί με ένα άλλο ποτήρι ζέσεως ή με 

βρεγμένο ύφασμα μόνο όταν η φωτιά είναι μικρή. Εάν είναι μεγαλύτερη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 

πυροσβεστήρας ή οι ειδικές κουβέρτες. Αν η φωτιά είναι μεγάλων διαστάσεων, πρέπει να εκκενωθεί αμέσως 

το Εργαστήριο, να ειδοποιηθούν τα άτομα στα άλλα κτίρια του Πανεπιστημίου και να κληθεί η 

Πυροσβεστική. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι χρήστες των Εργαστηρίων θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο 

προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Οι παρόντες καθηγητές του Τμήματος είναι υπεύθυνοι να βεβαιωθούν 

ότι η εκκένωση έχει γίνει κανονικά. Τα τηλέφωνα των Πρώτων Βοηθειών και της Πυροσβεστικής θα πρέπει 

να αναγράφονται δίπλα στο τηλέφωνο του Εργαστηρίου.  

 

28. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση οποιουδήποτε κοινού εργαστηριακού εξοπλισμού ή σκευών χωρίς 

την έγκριση από τον τεχνικό εργαστηρίου. 
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Περιπτώσεις φωτιάς 

 

Σε περίπτωση φωτιάς από ηλεκτρικά αίτια (π.χ. βραχυκύκλωμα), να μη χρησιμοποιηθεί νερό για το σβήσιμό 

της, αλλά οι πυροσβεστήρες που υπάρχουν στους χώρους των Εργαστηρίων. Οι πυροσβεστήρες διαθέτουν 

σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο CYS ΕΝ 3 αν είναι φορητοί και αναγράφουν στην ετικέτα τους την κλάση 

της φωτιάς που μπορούν να κατασβήσουν. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο CYS ΕΝ 2 υπάρχουν οι εξής κλάσεις φωτιάς: 

 Κλάση Α: Φωτιές στις οποίες εμπλέκονται στερεά υλικά, συνήθως οργανικής φύσης με το σχηματισμό 

πυρακτωμένης στάχτης. 

 Κλάση B: Φωτιές στις οποίες εμπλέκονται υγρά ή στερεά που μπορούν να υγροποιηθούν. 

 Κλάση C: Φωτιές στις οποίες εμπλέκονται αέρια. 

 Κλάση D: Φωτιές στις οποίες εμπλέκονται μέταλλα. 

 Κλάση E: Φωτιές στις οποίες εμπλέκονται μαγειρικά υλικά (φυτικά ή ζωικά λάφια και λίπη) σε 

μαγειρικές συσκευές. 

 

Για τα διάφορα είδη φωτιάς υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πυροσβεστήρες:  

 

Α. Πυροσβεστήρες Νερού - Κλάσης Α: είναι συνήθως κατάλληλοι για φωτιές σε στερεά υλικά, όπως ξύλο, 

χαρτί, ύφασμα, πλαστικό και σκουπίδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φωτιές σε ηλεκτρικές συσκευές, 

εύφλεκτα υγρά και μέταλλα..  

 

Β. Πυροσβεστήρες CΟ
2 

- Κλάσης Β: είναι κατάλληλοι για μικρές φωτιές από λάδι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες 

(οργανικών διαλυτών ή χρωμάτων) και για φωτιές από ηλεκτρικά αίτια. Είναι ακατάλληλοι για φωτιές από 

καύση μετάλλων και στερεών υλικών.  

 

Γ. Πυροσβεστήρες Στεγνής σκόνης - Κλάσης Α, Β, C: Είναι συνήθως κατάλληλοι για φωτιές από μεγάλες 

ποσότητες διαλυτών, εύφλεκτων υγρών ουσιών, λάδι ή ηλεκτρικών συσκευών και για φωτιές στην επιφάνεια 

στερεών υλικών. Είναι ακατάλληλοι για φωτιές σε μέταλλα και για φωτιές που έχουν ήδη εισχωρήσει σε 

στερεά υλικά.  

 

Δ. Πυροσβεστήρες MET- X – L - Κλάσης D: Περιέχουν ειδικές συνθέσεις και χρησιμοποιούνται για 

πυρκαγιές από εύφλεκτα μέταλλα (π.χ. Mg, Li, Na, K), υδρίδια μετάλλων, οργανομεταλλικές ενώσεις κλπ.. 

 

Αν η φωτιά είναι μεγάλων διαστάσεων, πρέπει να εκκενωθεί αμέσως το εργαστήριο, να ειδοποιηθούν όλα τα 

πρόσωπα που είναι εντός του κτιρίου και να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση όλοι 
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οι χρήστες των εργαστηρίων πρέπει να συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Τα 

τηλέφωνα των Υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας (Πρώτων Βοηθειών Νοσοκομείου και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας) πρέπει να αναγράφονται κοντά στο τηλέφωνο του εργαστηρίου. 

 

Χρήση εργαστηριακών σκευών 

 

  Όλα τα γυάλινα σκεύη πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά πριν χρησιμοποιηθούν όσον αφορά την 

καθαρότητά τους και την ύπαρξη ρωγμών. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ραγίσματα σε γυάλινα 

σκεύη όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές πολύ χαμηλής ή ψηλής πίεσης. Υλικά 

ή συσκευές που βρίσκονται υπό κενό ή υψηλή πίεση θα πρέπει να βρίσκονται πίσω από χοντρό 

προστατευτικό θώρακα. Τα γυάλινα δοχεία θα πρέπει να καθαρίζονται το συντομότερο δυνατό μετά 

την χρήση τους. 

  Εάν θα πρέπει να ασκηθεί δύναμη σε γυάλινα σκεύη (π.χ. για να προσαρμοστεί θερμόμετρο ή 

γυάλινος σωλήνας στην οπή λαστιχένιου πώματος), να χρησιμοποιηθεί χοντρό γάντι ή χοντρό πανί 

και να ασκείται πίεση προσεκτικά με αργές κυκλικές κινήσεις. 

  Στους φούρνους του εργαστηρίου τοποθετούνται για στέγνωμα γυάλινα δοχεία, αφού 

προηγουμένως έχουν εκπλυθεί με απεσταγμένο νερό ή ακετόνη. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στον 

φούρνο κλειστά σκεύη ή τα πλαστικά μέρη συσκευών ή πλαστικά καπάκια. Η θερμοκρασία του 

φούρνου καθορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο και δεν πρέπει να μεταβάλλεται. 

 

Χρήση εργαστηριακών συσκευών και οργάνων 

 

  Πολλά όργανα του εργαστηριακού εξοπλισμού είναι ευαίσθητα και ακριβά. Ο κάθε χρήστης πρέπει πρώτα 

να διαβάσει (και να κατανοήσει) τις οδηγίες χρήσης. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ή παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβλημα πρέπει να ενημερωθεί ο τεχνικός του Εργαστηρίου. Όλες οι συσκευές που βρίσκονται σε ένα 

εργαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με την κατάλληλη προσοχή, να βαθμονομούνται εάν απαιτείται, 

να καθαρίζονται καλά μετά από κάθε χρήση και να συντηρούνται τακτικά. 

  Οι ηλεκτρικές συσκευές (θερμαντικές πλάκες, αναδευτήρες, κ.λπ.) πρέπει να συνδέονται και να 

τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις με τη δέουσα προσοχή. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στα καλώδια, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την επιφάνεια εργασίας και να μην 

έρχονται σε επαφή με πηγές θερμότητας. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, έστω 

κι αν δεν χρησιμοποιούνται. Τα κυκλώματα των φορητών ηλεκτρικών μηχανημάτων ή συσκευών, που 

τροφοδοτούνται από ρευματοδότες 13A πρέπει προστατεύονται από αυτόματη συσκευή ελέγχου ρεύματος 

διαρροής υψηλής ευαισθησίας (RCD 30 mA) ή μέσω άλλου συστήματος που παρέχει το ίδιο επίπεδο 
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προστασίας. Για ηλεκτρικές συσκευές στις οποίες έχουν εντοπισθεί λειτουργικά προβλήματα πρέπει να 

ενημερώνεται αμέσως ο τεχνικός του Εργαστηρίου. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε 

στεγνούς πάγκους και η χρήση τους να γίνεται με στεγνά χέρια. 

  Οι συσκευές που απαιτούν βαθμονόμηση πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται και να βαθμονομούνται 

τακτικά σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας τους. Η βαθμονόμηση πρέπει να 

ανταποκρίνεται κατά περίπτωση στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα μετρήσεων ώστε τα αποτελέσματα να είναι 

αξιόπιστα. 

  Εάν μια βρύση πρέπει να είναι για πολύ ώρα ανοικτή, οι σωλήνες σύνδεσης με την συσκευή σας και η ροή 

του νερού θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά. Μετά το πέρας της εργασίας όλες οι βρύσες θα πρέπει να 

ελέγχονται ότι είναι κλειστές.  

 

Χρήση πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων 

 

  Τα αέρια που διακινούνται με φιάλες/κυλίνδρους, κατατάσσονται με βάση τις ιδιότητές τους σε έξι 

κατηγορίες: ουδέτερα, εύφλεκτα, αέρια που βοηθούν την καύση, αέρας, βασικά και όξινα. Ατυχήματα είναι 

δυνατό να προκληθούν από κυλίνδρους αερίων γι’ αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:  

Α. Το κλειδί του κυλίνδρου πρέπει είναι προσαρμοσμένο στον κύλινδρο για έκτακτες περιπτώσεις.  

Β. Οι βαλβίδες πρέπει να ανοίγονται σιγά-σιγά.  

Γ. Πρέπει να υπάρχει ρυθμιστής πίεσης. 

Δ. Να μην τοποθετείται ποτέ γράσο στη βαλβίδα ή στο ρυθμιστή για ευκολότερο βίδωμα. Το οξυγόνο 

σχηματίζει εκρηκτικές ενώσεις με πολλά λιπαντικά, όπως π.χ. με τη βαζελίνη. 

 

  Η αποθήκευση των φιαλών αερίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη ατυχημάτων και για το λόγο 

αυτό ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να αερίζονται καλά, να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να 

προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως και να μην έχουν θερμαντικά σώματα, θερμούς σωλήνες 

και πηγές ανάφλεξης (σπινθήρες). Οι φιάλες μπορούν να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους, αν 

αυτοί είναι προστατευμένοι από το άμεσο ηλιακό φως και υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να μη διαβρώνεται 

το κάτω μέρος της φιάλης. 

 Οι φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται όρθιες και δεμένες με αλυσίδα ή ζώνη σε τέτοιο ύψος, ώστε να 

αποκλείεται η ανατροπή τους. 

 Φιάλες που περιέχουν όμοια αέρια (π.χ. εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά) αποθηκεύονται σε κοινούς 

χώρους. Τα εύφλεκτα θα πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από άλλα αέρια και πηγές θερμότητας. Το 

οξυγόνο επίσης πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από εύφλεκτες ουσίες, ή ουσίες που βοηθούν την 

καύση (π.χ. λίπος, λάδι). 
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 Οι άδειες φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά και να σημειώνεται με κατάλληλο μέσο (π.χ με 

κιμωλία), επάνω τους η ένδειξη "ΑΔΕΙΕΣ". 

 Όταν μια φιάλη παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται, είναι χρήσιμο να αναγράφεται η ημερομηνία 

παραλαβής ώστε να χρησιμοποιούνται πάντα οι παλιότερες παραλαβές φιαλών. Επίσης, είναι χρήσιμο 

να αναγράφεται και η ημερομηνία που άδειασε η φιάλη για να απομακρύνονται από την αποθήκη οι 

παλιότερες φιάλες. 

 Η μεταφορά των φιαλών γίνεται με ειδικά καρότσια από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Κατά 

τη μεταφορά οι βαλβίδες πρέπει να είναι προστατευμένες με τα ειδικά καλύμματα. 

 

Εξαερισμός εργαστηρίου 

 

  Στα πειράματα που γίνονται σε ένα εργαστήριο χρησιμοποιούνται συχνά πολύ επικίνδυνες/τοξικές χημικές 

ουσίες και αντιδραστήρια. Τέτοιου είδους πειράματα ή διεργασίες κατά τις οποίες εκλύονται πτητικές ουσίες ή 

δημιουργούνται αναθυμιάσεις πρέπει να διεξάγονται με προσοχή και πάντοτε μέσα σε απαγωγό αερίων ή σε 

χώρους με κατάλληλο και επαρκή εξαερισμό. 

  Για τον εξαερισμό των εργαστηρίων χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα εξαεριστήρων και απαγωγών. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία τους γίνεται με βάση καθορισμένες προδιαγραφές και κανόνες. Πριν την 

έναρξη των πειραμάτων και αν η χρήση απαγωγού είναι απαραίτητη θα πρέπει να ελεγχθεί ότι ο απαγωγός 

είναι ενεργοποιημένος και υπάρχει ροή αέρα. Ο εξαερισμός πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται συχνά με 

την τήρηση σχετικού μητρώου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Σε περίπτωση που δεν 

εκτελείται καμία εργασία μέσα στον απαγωγό, αυτός πρέπει να παραμένει κλειστός. 

  Οι απαγωγοί απορροφούν τα αέρια και εμποδίζουν την έκλυσή τους στο περιβάλλον έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η εισπνοή αναθυμιάσεων με άλλες επακόλουθες δυσάρεστες συνέπειες. 

  Κλειστά δοχεία που περιέχουν πτητικές χημικές ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά αεριζόμενα 

ντουλάπια ή σε ντουλάπια κάτω από τους απαγωγούς και το άνοιγμά τους πρέπει να γίνεται μέσα σε απαγωγό 

αερίων.  
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Χρήση χημικών αντιδραστηρίων 

 

Γενικοί κανόνες ασφάλειας ως προς τα χημικά αντιδραστήρια  

 

1. Η εργασία με επικίνδυνα αντιδραστήρια (εύφλεκτα, τοξικά ή αντιδραστήρια που εκλύουν επικίνδυνους 

ατμούς) γίνεται μόνον στους απαγωγούς.  

 

2. Απαγορεύεται η χρήση σιφωνίων με το στόμα. Η σωστή χρήση τους είναι με ελαστικούς αναρροφητήρες 

(πουάρ).  

  

3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι ποσότητες των αντιδραστηρίων που απαιτούνται από το πείραμα. 

Τυχόν περίσσεια δεν επιστρέφεται στο δοχείο του αντιδραστηρίου. Για την επεξεργασία των υπολειμμάτων 

απευθυνθείτε στον τεχνικό του Εργαστηρίου.  

 

4. Να αποφεύγεται η έκθεση σε χημικές ουσίες ή διαλύματα (ειδικά όσον αφορά τους οφθαλμούς αλλά και 

τους βλεννογόνους στοματικής και ρινικής κοιλότητας). 

 

5. Απαγορεύεται η θέρμανση πτητικών και εύφλεκτων υγρών ή διαλυμάτων τους σε ανοικτά δοχεία ή με 

λύχνους Bunsen. Οι φιάλες των υγρών αυτών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από εστίες φωτιάς ή θερμούς 

χώρους. Κατά την εκτέλεση πειραμάτων που απαιτούν φλόγα θα πρέπει προηγουμένως να απομακρυνθούν 

όλες οι εύφλεκτες ουσίες. Γενικά στο Εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα περισσότερα από 

τρία λίτρα εύφλεκτων διαλυτών. Οι υπόλοιποι διαλύτες θα πρέπει να φυλάσσονται σε μεταλλικά πυρίμαχα 

ντουλάπια.  

 

6. Όλες οι φιάλες ή δοχεία που περιέχουν αντιδραστήρια, περιλαμβανομένων και των δοχείων όπου γίνονται 

αντιδράσεις, πρέπει να φέρουν ακριβή και ευανάγνωστη επιγραφή με το περιεχόμενό τους.  

 

  



                  Κανόνες Ασφάλειας & Υγείας Εργαστηρίων 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών  

                                                    Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

2019-2020 

 

11 
 

Σήμανση χημικών αντιδραστηρίων 

 

  Η σήμανση των χημικών αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους κινδύνους από τα 

χημικά αντιδραστήρια και τον ασφαλή χειρισμό τους. Οι ετικέτες των χημικών θα πρέπει να δείχνουν με 

ευκρίνεια: 

α) το όνομα του προϊόντος και τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του,  

β) το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του κατασκευαστή και του εισαγωγέα,  

γ) την ονομαστική ποσότητα του χημικού ή του μείγματος,  

δ)  το νέο εικονόγραμμα κινδύνου όπως ορίζεται από τους κανονισμούς,  

ε) τις προειδοποιητικές λέξεις προσοχή  ή κίνδυνος,  

ζ) δηλώσεις προφύλαξης (P-phrases) και δηλώσεις επικινδυνότητας (H-phrases),  

η) συμπληρωματικές πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση,  

θ) μπορεί να περιλαμβάνεται και το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων.  

 

  Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι γραμμένες στην επίσημη εθνική γλώσσα του κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει αντικαταστήσει τα  υφιστάμενα σύμβολα επικινδυνότητας για τα οποία οφείλεται να είστε ενήμεροι.  

 

Παράδειγμα σήμανσης:   

 

2-Προπανόλη      

 

 

 

Χημικός τύπος :  C3H8O 

Μοριακό βάρος:  60.10 g/mol 

Όγκος: 1 λίτρο 

Δηλώσεις κινδύνου 

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

H319Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Δηλώσεις προφύλαξης 

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές 

φλόγες/θερμές επιφάνειες. 

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 

αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Μην καπνίζετε 

Συμπληρωματικές 

ενδείξεις κινδύνου 

Καμιά 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 

 

Αυτή η ουσία/μείγμα δεν παριέχει κάποιο συστατικό το 

οποίο θεωρείται επίμονο, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό 

(PBT) ή πολύ επίμονο ή πολύ βιοσυσωρεύσιμο (vPvB) 

σε επίπέδα 0.1% ή περισσότερο. 
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  Τα χημικά αντιδραστήρια ή διαλύματα που παρασκευάζονται από τους φοιτητές/ερευνητές πρέπει να έχουν 

ετικέτες επικολλημένες στις συσκευασίες των χημικών αυτών και να αναγράφεται υποχρεωτικά: 

 η ταυτότητα της χημικής ουσίας,  

 η συγκέντρωση της, 

 το όνομα αυτού που την παρασκεύασε και 

 η ημερομηνία κατά την οποία έχει παρασκευαστεί.  
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Επικίνδυνα αντιδραστήρια 

 

1. Εκρηκτικές ουσίες  

  Η χρήση μιας εκρηκτικής ουσίας θα πρέπει να αποφεύγεται, εάν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια άλλη 

μη εκρηκτική ουσία. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε ουσία με εκρηκτικές ιδιότητες, αυτό θα 

πρέπει να γίνεται στις μικρότερες δυνατές ποσότητες. Δοχεία με εκρηκτικές ενώσεις πρέπει να 

προφυλάσσονται από δονήσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Προκειμένου περί εκρηκτικών στερεών πρέπει να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή κρούσης ακόμα και τρίψιμο (π.χ. κατά την μεταφορά τους με σπάτουλα). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται η χρήση μεταλλικής σπάτουλας.  

 

Εκρηκτικές Ενώσεις  

 

Α) Ακετυλένιο και ακετυλενίδια βαρέων μετάλλων (Ag, Cu). Πολυακετυλένια και ορισμένα 

αλογονοπαράγωγά τους.  

Β) Υδραζωτικό οξύ και όλα τα αζίδια (azide, N
3

-

) εκτός του αζιδίου του νατρίου.  

Γ) Διαζωνιακά άλατα (στερεά) και διαζωενώσεις.  

Δ) Ανόργανα νιτρικά άλατα (nitrate, NO
3

-

), ιδίως νιτρικό αμμώνιο (ammonium nitrate). Νιτρικοί εστέρες 

πολυαλκοολών.  

Ε) Πολυνιτροενώσεις, όπως πικρικό οξύ (picric acid) και τα πικρικά άλατα βαρέων μετάλλων, 

τρινιτροβενζόλιο (ΤΝΒ), τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ). Οι ενώσεις αυτές είναι ασφαλείς όταν περιέχουν νερό.  

ΣΤ) Μεταλλοξείδια των νιτροφαινολών.  

Ζ) Υπεροξείδια. Σχηματίζονται με την πάροδο του χρόνου ή με την κατεργασία (π.χ. θέρμανση, απόσταξη 

κλπ) στους αιθέρες και αποτελούν την πιο συχνή αιτία εκρήξεων στα εργαστήρια.  

Η) Τριβρωμίδιο, τριχλωρίδιο και τριιωδίδιο του αζώτου: πάρα πολύ εκρηκτικά!  

Θ) Ισχυρά οξειδωτικά μέσα. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν έρθουν σε επαφή με πολυαλκοόλες, 

υδατάνθρακες και υλικά που περιέχουν κυτταρίνη (όπως χαρτί, ύφασμα ή ξύλο). Επίσης όταν αναμιχθούν με 

θείο (sulfur) ή φώσφορο (phosphorus) και μέταλλα σε μορφή σκόνης, όπως μαγνήσιο (magnesium) και 

αργίλιο (aluminium). Στα ισχυρά οξειδωτικά ανήκουν οι παρακάτω ενώσεις:  

α) Υπερχλωρικό οξύ (ΗClO
4
), χλωρικά (chlorate, ClO

3

-

) και υπερχλωρικά άλατα, (perchlorate, ClO
4

-

) 

β) τριοξείδιο του χρωμίου, χρωμικά (chromate, CrO
4

2-

) και διχρωμικά άλατα (dichromate Cr
2
O

7

2-

),  

γ) πυκνό και ατμίζον νιτρικό οξύ (nitric acid) και νιτρικά άλατα (nitrate),  

δ) πυκνό υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide, Η
2
Ο

2
),  

ε) υγρό οξυγόνο και υγρός αέρας.  
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Ιδιαίτερος κίνδυνος έκρηξης παρουσιάζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

A) Υπεροξείδια με αιθέρες. Απλοί διαλκυλαιθέρες (διαιθυλο-και διϊσοπροπυλαιθέρας) και κυκλικοί αιθέρες 

[1,4-διοξάνιο, τετραϋδροφουράνιο (ΤΗF)] σχηματίζουν με την επίδραση φωτεινής ακτινοβολίας και οξυγόνου 

υπεροξείδια. Οι φιάλες που περιέχουν αιθέρες πρέπει γι αυτόν το λόγο να είναι από σκούρο γυαλί, να 

φυλάσσονται σε σκοτεινό μέρος και να μην παραμένουν μισογεμάτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή τα 

υπεροξείδια έχουν ψηλότερο σημείο βρασμού από τους αντίστοιχους αιθέρες, απαιτείται μεγάλη προσοχή 

στην απόσταξη, ιδίως κατά την διαδικασία ξήρανσης των αιθέρων. Πριν την απόσταξη πρέπει να γίνεται 

πάντα τεστ υπεροξειδίου.  

 

Προσοχή: Διαλύματα, τα οποία πιθανόν να περιέχουν υπεροξείδια, δεν πρέπει να συμπυκνώνονται μέχρι 

ξηρού (δηλαδή στην φιάλη της απόσταξης θα πρέπει να παραμείνει αρκετός όγκος διαλύματος).  

 

Τεστ υπεροξειδίου: 1 mL αιθέρα αναδεύεται με διάλυμα ιωδιούχου καλίου (potassium iodide) οξινισμένου με 

οξικό οξύ (acetic acid). Εάν το μίγμα εμφανίσει κίτρινο χρώμα (I
2
), ο αιθέρας περιέχει υπεροξείδια (βλ. 

παράγραφο για την εξουδετέρωση αποβλήτων). Απουσία υπεροξειδίων το μίγμα παραμένει άχρωμο.  

 

B) Στερεό αμίδιο του νατρίου (sodium amide) και μεταλλικό νάτριο. Οξειδώνονται εύκολα στην επιφάνεια 

τους, σχηματίζοντας εκρηκτικά οξείδια. Το κάλιο οξειδώνεται ακόμα και όταν φυλάσσεται μέσα σε 

παραφινέλαιο. Κομμάτια μετάλλου που καλύπτονται από παχύ στρώμα οξειδίου δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, αλλά να εξουδετερώνονται με μεγάλες ποσότητες ισοπροπανόλης. Οξειδωμένα κομμάτια 

ΝαΝΗ2 (κίτρινο επίστρωμα) εξουδετερώνονται με στερεό χλωριούχο αμμώνιο (ammonium chloride)  

 

Γ) Μέταλλα αλκαλίων με χλωριωμένους διαλύτες. Τα μέταλλα λίθιο, κάλιο, νάτριο, καθώς επίσης τα 

αργίλιο και μαγνήσιο σε μορφή σκόνης αντιδρούν βίαια με χλωριωμένους διαλύτες, όπως το διχλωρομεθάνιο, 

το χλωροφόρμιο και ο τετραχλωράνθρακας, με κίνδυνο έκρηξης.  

 

Δ)Υπερχλωρικό οξύ (perchloric acid). Αντιδρά βίαια με όλα τα οργανικά υλικά. Πρέπει να αποθηκεύεται 

μακριά από ξύλο ή οργανικές ενώσεις. Η ανάμειξη υπερχλωρικού με θειϊκό οξύ πρέπει να αποφεύγεται, γιατί 

σχηματίζεται το ιδιαίτερα επικίνδυνο άνυδρο υπερχλωρικό οξύ.  

 

E) Χρωμικό οξύ και νιτρικό οξύ. Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό γυάλινων σκευών δεν πρέπει να 

θερμαίνονται! Επίσης απαγορεύεται η χρήση μίγματος νιτρικού οξέος και αιθανόλης για τον καθαρισμό 

γυάλινων σκευών.  
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ΣΤ) Το υγρό άζωτο (σ.ζ. -196
o
C) περιέχει πάντοτε μικρή ποσότητα υγρού οξυγόνου (σ.ζ. -183

o
C). Κατά την 

εξάχνωση του αζώτου αυξάνεται σταδιακά η συγκέντρωση του υγρού οξυγόνου, έτσι ώστε τα τελευταία 

υπολείμματα υγρού αζώτου να περιέχουν μέχρι και 80% οξυγόνο. Κάθε επαφή με οργανικά υλικά (π.χ. 

διαλύτες) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Γι αυτό σε δοχεία Dewar που περιείχαν υγρό άζωτο δεν 

τοποθετούνται άλλα υλικά εκτός και αν τα δοχεία είναι εντελώς ξηρά.  

 

2. Εύφλεκτες Ουσίες  

Α) Εύφλεκτοι διαλύτες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εύφλεκτους διαλύτες, οι οποίοι είναι 

συγχρόνως πολύ πτητικοί. Οι διαλύτες αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στον απαγωγό και οι φιάλες 

τους να είναι πάντα προσεκτικά κλεισμένες. Εάν χυθεί μεγάλη ποσότητα διαλύτη, πρέπει αμέσως να αεριστεί 

καλά όλο το εργαστήριο. Μέχρι να τελειώσει η εξαέρωση δεν πρέπει να ανοίγονται/κλείνονται ηλεκτρικοί 

διακόπτες ούτε να μετακινούνται ηλεκτρικά καλώδια, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης των ατμών του 

διαλύτη από τυχόν σχηματισμό σπινθήρων.  

  Η ευκολία ανάφλεξης μιας χημικής ουσίας δίνεται από το «σημείο ανάφλεξης», δηλαδή τη θερμοκρασία 

στην οποία μια χημική ουσία σε υγρή μορφή σχηματίζει εύφλεκτους ατμούς. Όταν μια χημική ουσία έχει 

σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 
0
C θεωρείται εύφλεκτη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πιο 

συνηθισμένοι οργανικοί διαλύτες. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν περισσότερα από συνολικά τρία λίτρα 

εύφλεκτων διαλυτών σε ένα εργαστήριο, εκτός και αν βρίσκονται προστατευμένα σε κατάλληλα πυράντοχα 

μεταλλικά δοχεία. 

  Ένα εύφλεκτο υγρό ταξινομείται σε μία από τις τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κατηγορίας 1 : Σημείο ανάφλεξης < 23 
0
C και αρχικό σημείο βρασμού ≤ 35 

0
C 

Κατηγορίας 2: Σημείο ανάφλεξης < 23 
0
C και αρχικό σημείο βρασμού >35 

0
C 

Κατηγορίας 3 : Σημείο ανάφλεξης < 23 
0
C και ≤ 60 

0
C 

   

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εύφλεκτους διαλύτες, οι οποίοι είναι συγχρόνως πολύ πτητικοί. 

Οι διαλύτες αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στον απαγωγό και οι φιάλες τους να είναι πάντα 

ερμητικά κλειστές. 

 Εάν χυθεί μεγάλη ποσότητα διαλύτη, πρέπει αμέσως να αεριστεί καλά όλο το εργαστήριο. Μέχρι να 

τελειώσει η εξαέρωση δεν πρέπει να ανοίγονται / κλείνονται ηλεκτρικοί διακόπτες ούτε να 

μετακινούνται ηλεκτρικά καλώδια. Επίσης πρέπει να διακοπεί η λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων ή 

άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι ενέργειες αυτές επιβάλλονται γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης 

των ατμών του διαλύτη από σπινθήρες που μπορεί να προκληθούν. 

 Να χρησιμοποιείται μόνο η ελάχιστη ποσότητα του διαλύτη που απαιτείται για την κάθε εργασία. 

 Να αφαιρείται μόνο η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα από το δοχείο και να επιστρέφεται αμέσως το 

υπόλοιπο στο ντουλάπι. 
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 Να μην παραμένουν φιάλες που περιέχουν περισσότερο από 500ml εύφλεκτων διαλυτών σε δάπεδα ή 

σε υψηλούς πάγκους. 

 Οι κενές φιάλες διαλύτη πρέπει να τοποθετούνται στον απαγωγό χωρίς το καπάκι, ώστε να 

εξατμιστούν τα υπολείμματα διαλύτη. Στη συνέχεια, η φιάλη πρέπει να ξεπλυθεί, να βιδωθεί το 

καπάκι και η φιάλη να πάει για ανακύκλωση. 

 

Β) Υπολείμματα νατρίου. Φιάλες με υπολείμματα νατρίου, που χρησιμοποιήθηκαν για την ξήρανση 

διαλυτών, αποτελούν πιθανές εστίες έκρηξης ή πυρκαγιάς. Τα τεμάχια του νατρίου, που είναι συνήθως 

καλυμμένα από παχύ στρώμα οξειδίου, πρέπει να αναδευθούν με περίσσεια ισοπροπανόλης για πολλές ώρες. 

Ακολούθως προστίθεται προσεκτικά μεθανόλη μέχρι να εξουδετερωθεί όλο το νάτριο. Το μίγμα χύνεται 

προσεχτικά σε μεγάλη ποσότητα νερού (όχι αντίστροφα!) και αναδεύεται. Η φιάλη ξεπλένεται επαρκώς με 

αλκοόλη πριν τελικά καθαριστεί με νερό. Εάν υπολείμματα νατρίου προκαλέσουν ανάφλεξη του διαλύτη, για 

την κατάσβεση πρέπει να χρησιμοποιείται πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή άμμου.  

Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση πυροσβεστήρα CCl
4 
ή CO

2
.  

 

Γ) Υδρίδια μετάλλων. Τα υδρίδια λιθίου και νατρίου και το λιθιοαργιλοϋδρίδιο αντιδρούν βίαια με το νερό 

εκλύοντας υδρογόνο. Επειδή η αντίδραση είναι πολύ εξώθερμη ακολουθεί ανάφλεξη του υδρογόνου. Τα 

υπολείμματα των υδριδίων πρέπει να εξουδετερώνονται προσεκτικά με οξικό αιθυλεστέρα ή ακετόνη.  

 

3. Δραστικά ανόργανα αντιδραστήρια  

* : Τα αντιδραστήρια που είναι σημειωμένα με αστερίσκο εκλύουν ισχυρά διαβρωτικούς ατμούς ή πρόκειται 

για στερεές ενώσεις που σχηματίζουν εξίσου επικίνδυνες σκόνες. Όλα τα πειράματα (ακόμα και η ζύγιση) 

πρέπει να γίνονται μέσα σε απαγωγό! 

 

A) Ισχυρά οξέα. Όλα τα ακόλουθα οξέα αντιδρούν βίαια με βάσεις και τα περισσότερα εκλύουν επικίνδυνους 

καπνούς. 

* υδροβρωμικό οξύ (hydrobromic acid) και υδροβρώμιο (hydrogen bromide)  

* υδροχλωρικό οξύ (hydrochloric acid) και υδροχλώριο (hydrogen chloride)  

* υδροφθορικό οξύ (hydrofluoric acid) και υδροφθόριο (hydrogen fluoride): διαβρώνουν το γυαλί και 

καταστρέφουν ταχύτατα οργανικούς ιστούς. Χρήση μόνο με χοντρά λαστιχένια γάντια και προστατευτικά 

γυαλιά. Σε περίπτωση εγκαύματος πρέπει να ζητηθεί αμέσως ειδική ιατρική βοήθεια.  

* νιτρικό οξύ (πυκνό και ατμίζον) (nitric acid)  

* υπερχλωρικό οξύ (perchloric acid) είναι εκρηκτικό  

* θειϊκό οξύ (πυκνό και ατμίζον) (sulfuric acid)  
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* θειοχρωμικό οξύ (CrO
3 

+ H
2
SO

4
) (chromic acid): συνδυάζει τις διαβρωτικές ιδιότητες του θειικού οξέος με 

τις οξειδωτικές του CrO
3
.  

 

B) Ισχυρές βάσεις. Το οξείδιο του ασβεστίου και τα υδροξείδια του καλίου και του νατρίου αντιδρούν βίαια 

με οξέα. Εκλύουν θερμότητα σε επαφή με νερό. Διαβρώνουν το δέρμα και ιδίως τον ιστό των ματιών.  

* αμμωνία (ammonia and ammonium hydroxide) (αέριο ή πυκνό υδατικό διάλυμα d = 0.880).  

* υδραζίνη (hydrazine) και τα άλατα της (πυκνά διαλύματα).  

* αμίδιο του νατρίου (sodium amide): αντιδρά βίαια με το νερό, δρα διαβρωτικά και ερεθίζει το δέρμα και 

την αναπνευστική οδό, όταν βρίσκεται σε μορφή λεπτών κόκκων. 

  

Γ) Αλογόνα [F2 
(φθόριο), Cl2 

(χλώριο), Br2 
(βρώμιο), I2 

(ιώδιο)]. Είναι όλα διαβρωτικά και τοξικά. Μεγάλη 

προσοχή απαιτείται στην χρήση του φθορίου, που αντιδρά βίαια με ένα ευρύ φάσμα ενώσεων.  

 

Δ) Δραστικά χλωρίδια. Όλα τα παρακάτω χλωρίδια είναι πολύ δραστικά, ιδίως σε επαφή με νερό.  

* τριχλωριούχο βόριο (BCl3), τρι- και πεντα-χλωριούχος φωσφόρος (PCl3 
και PCl5), τριβρωμιούχος φωσφόρος 

(PBr3), τετραχλωριούχο πυρίτιο (SiCl4), τριχλωριούχο αργίλιο (AlCl3) και τετραχλωριούχο τιτάνιο (TiCl4).  

 

Ε) Τριοξείδιο του χρωμίου, χρωμικά και διχρωμικά άλατα. Σχηματίζουν λεπτή σκόνη που δρα διαβρωτικά. 

Τα υδατοδιαλυτά χρωμικά άλατα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, επειδή διαλύονται στα ρινικά υγρά και στον 

ιδρώτα, προκαλώντας καρκίνο.  

 

4. Τοξικές ουσίες  

  Σχεδόν όλες οι χημικές ενώσεις, ανάλογα με την ποσότητα και την συγκέντρωση τους, μπορούν να 

παρουσιάσουν τοξική δράση. Γι΄ αυτό θα πρέπει ο χειρισμός τους να γίνεται μόνο μέσα σε απαγωγό και να 

αποφεύγεται η επαφή με οποιαδήποτε χημική ουσία. Κατά κανόνα, όλες οι χημικές ουσίες πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως πιθανά δηλητήρια, εκτός βέβαια και αν είναι γνωστές ως εντελώς ακίνδυνες ενώσεις. 

  Η τοξική δράση των χημικών ενώσεων χαρακτηρίζεται είτε ως «άμεση» είτε ως «χρόνια». Τα πιο γνωστά 

δηλητήρια, όπως το υδροκυάνιο ή το χλώριο, που έχουν άμεση τοξική δράση, αντιμετωπίζονται συνήθως με 

την ανάλογη προσοχή. Ορισμένες όμως χημικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από χρόνια τοξική δράση, τα 

αποτελέσματα της οποίας φαίνονται μετά από επανειλημμένη έκθεση στην ουσία ακόμα και σε μικρές 

ποσότητες. 

  Ένα μέτρο της επικινδυνότητας μιας χημικής ουσίας είναι ο δείκτης TLV (Threshold Limit Value, δηλαδή 

Ανώτατη Επιτρεπτή Τιμή), που μετριέται σε ppm/m
3
 ή mg/m

3
. Οι τιμές TLV δίνουν το ανώτατο όριο 

συγκέντρωσης ατμών ή σκόνης, κάτω από το οποίο η χημική ουσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλής 

επικινδυνότητας.  
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5. Καρκινογόνα  

Αν η εργασία με γνωστές καρκινογόνες ενώσεις, είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται η 

εισπνοή των ατμών τους ή επαφή με το δέρμα. Η εργασία θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μόνο στον απαγωγό 

χρησιμοποιώντας γάντια. Οι καρκινογόνες ενώσεις κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1 (προκαλεί καρκίνο 

στον άνθρωπο) Α2 (προκαλεί αποδεδειγμένα καρκίνο σε πειραματόζωα) και Β (υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι η ένωση είναι καρκινογόνος). Παραδείγματα τέτοιων ενώσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 

 

Στις πιο επικίνδυνες καρκινογόνες ενώσεις ανήκουν:  

1) Αρωματικές αμίνες και τα παράγωγά τους.  

2) Ν-Νιτρωδοενώσεις, όπως νιτρωδαμίνες [R´-N(NO)-R] και νιτρωδαμίδια [R´-N(NO)-CO-R].  

3) Πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις, που περιέχονται στην πίσσα, όπως βενζο[a]πυρένιο, 

διβενζο[a,h]ανθρακένιο κλπ.  

4) Αλκυλιωτικά αντιδραστήρια, όπως χλωροαλκυλαιθέρες, αλκυλαλογονίδια, αλκυλοθειϊκοί εστέρες, 

διαζωμεθάνιο κλπ.  

5) Οργανικές ενώσεις του θείου, όπως θειοακεταμίδιο και θειουρία. 

6) Σκόνη αμιάντου (στην αναπνευστική οδό).  

 

6. Επικίνδυνες ενώσεις λόγω συσσώρευσης στον οργανισμό  

Βενζόλιο. Παρατεταμένη έκθεση σε ατμούς βενζολίου μπορεί να εμφανίσει από αναιμία μέχρι λευχαιμία. Η 

ανθρώπινη όσφρηση συνήθως δεν ανιχνεύει το βενζόλιο σε συγκεντρώσεις μικρότερες των 75 ppm (δηλαδή 

επτά φορές περισσότερο από το TLV του βενζολίου). Όταν το βενζόλιο γίνει αντιληπτό δια της οσμής, 

σημαίνει ότι έχει ήδη εισπνευθεί μια σημαντική ποσότητά του. Στις περισσότερες περιπτώσεις το βενζόλιο 

μπορεί να αντικατασταθεί από το λιγότερο επικίνδυνο τολουόλιο (TLV 100 ppm).  

Ενώσεις του μολύβδου. Αποτελούν πολύ ισχυρά δηλητήρια γιατί συσσωρεύονται στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Οι οργανικές ενώσεις του μολύβδου (π.χ. τετρα-αιθυλομόλυβδος) είναι πτητικές και πρέπει να 

αποφεύγεται η εισπνοή των ατμών τους. Επίσης απορροφούνται εύκολα από το δέρμα.  

 

Υδράργυρος και οι ενώσεις του. Χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή τοξικότητα. Γενικά τα άλατα του 

δισθενούς υδραργύρου είναι περισσότερο τοξικά από αυτά του μονοσθενούς. Οι ατμοί του μεταλλικού 

υδράργυρου και των πτητικών ενώσεών του είναι επικίνδυνα δηλητήρια.  
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7. Ραδιενεργές ουσίες, χρήση ακτινοβολίας  

 

Μερικά βασικά πράγματα που αφορούν τους εργαζόμενους με ραδιενεργές ουσίες είναι:  

A. Πρέπει να γνωρίζουν τη φύση, το χρόνο ημιζωής και τη διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας που παράγεται 

από τις ουσίες με τις οποίες εργάζονται.  

Β. Για την χειραγώγηση ραδιενεργών ουσιών απαιτούνται χοντρά πλαστικά γάντια μιας χρήσης.  

Γ. Όταν διεξάγονται πειράματα με ραδιενεργές ουσίες οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέχουν να μην εκτίθενται 

στη δέσμη εκπομπής της ενέργειας.  

Δ. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να θυμούνται πάντοτε τις βασικές αρχές προστασίας από ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες που είναι: Μικρός χρόνος έκθεσης, μεγάλη απόσταση από την πηγή και "απομόνωση της πηγής".  

Από πλευράς ακτινοβολίας, οι σοβαρότεροι κίνδυνοι απορρέουν από πηγές ραδιενέργειας, λάμπες 

υπεριώδους ακτινοβολίας, συσκευές ακτινών Χ, συσκευές ακτινών laser.  

Σε χώρους με laser σε λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Η δέσμη του 

laser, δεν πρέπει να κατευθύνεται προς ανθρώπους (ειδικά προς τους οφθαλμούς) ή πάνω σε εύφλεκτα υλικά 

όπως ρούχα, ξύλο κ.λ.π..  
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Τα απόβλητα του εργαστηρίου  

 

Συλλογή και εξουδετέρωση των αποβλήτων του εργαστηρίου 

  Τα χημικά απόβλητα, έτσι όπως τα συναντά κανείς σ΄ ένα Εργαστήριο Χημείας, είναι κατά βάση 

εξειδικευμένα, και υπόκεινται στους νόμους περί αποβλήτων που δεν μπορούν να χύνονται στους νεροχύτες, 

αλλά ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αγωγό κοινής χρήσης. Παρόλο που τα απόβλητα σε ένα Χημικό 

Εργαστήριο βρίσκονται σε μικρές ποσότητες, πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να παραδίδονται 

στα ειδικά κατά τόπους κέντρα προς εξουδετέρωσή τους. Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται σε ειδικά δοχεία 

τα οποία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη μη συμβατών χημικών 

ουσιών (ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τυχόν επικίνδυνων αντιδράσεων). Σε πολλές περιπτώσεις , πριν 

την περισυλλογή των αποβλήτων είναι απαραίτητη κάποια επεξεργασία τους. 

  Τα δοχεία συλλογής πρέπει από τη φύση τους να είναι κατάλληλα (π.χ. να αντέχουν στην επίδραση 

διαλυτών) για την φύλαξη των αποβλήτων, όπως επίσης και να κλείνουν ερμητικά. Τα δοχεία πρέπει να 

αποθηκεύονται σε χώρο με καλό εξαερισμό, για να αποφευχθεί η συγκέντρωση επικίνδυνων ατμών.  

 

Προκατεργασία των εργαστηριακών αποβλήτων 

Οι παρακάτω οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την μετατροπή των χημικών αποβλήτων σε ακίνδυνες 

δευτερογενείς ενώσεις, όπως επίσης και κατά την φύλαξή τους μέχρι την καταστροφή τους.  

Οι μέθοδοι που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν τις μικρές ποσότητες, που χρησιμοποιούνται κατά γενική 

ομολογία συνήθως σε ένα Χημικό Εργαστήριο και σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατάλληλες για μεγαλύτερες 

ποσότητες. Με στόχο την εξοικείωση με τις παρουσιαζόμενες μεθόδους, πρέπει να προηγηθεί δοκιμή μικρής 

κλίμακας, που θα προφυλάξει από μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση λόγω απειρίας.  

Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων απαιτεί τη βοήθεια προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου με κατάλληλες 

γνώσεις γύρω από το θέμα.  

 

Συμβουλές για την εξουδετέρωση και την ανακύκλωση των αποβλήτων Εργαστηρίου -  

 

Αντιμετώπιση Ατυχημάτων  

1) Τα ανόργανα οξέα αραιώνονται κατ’ αρχάς με νερό ή πάγο αλλά με μεγάλη προσοχή (το οξύ στο νερό, όχι 

αντίστροφα) και στη συνέχεια γίνεται εξουδετέρωσή τους με ένα διάλυμα καυστικής σόδας (μέχρι το pH να 

είναι 6-8), δοχείο συλλογής Α.  

2) Οι ανόργανες βάσεις αραιώνονται με νερό και εξουδετερώνονται με ένα αραιό διάλυμα θειικού οξέος 

(μέχρι το pH να είναι 6-8), δοχείο συλλογής Β.  

3) Τα ανόργανα άλατα, δοχείο περισυλλογής S, τα διαλύματά τους, δοχείο συλλογής Α. Εάν είναι απαραίτητη 

η εξουδετέρωσή τους, γίνεται όπως στις περιπτώσεις 1 και 2.  
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4) Οι μεταλλικές ανόργανες ενώσεις που είναι καρκινογόνες: 

 σε μορφή διαλυμάτων ή σε στερεά μορφή, δοχείο συλλογής Μ.  

5) Οι ραδιενεργές ενώσεις πρέπει να συλλέγονται με την ιδιαίτερη προφύλαξη που προβλέπεται για 

ραδιενεργά σώματα, σύμφωνα με την Επιτροπή της Ατομικής Ενέργειας.  

6) Τα κατάλοιπα των ανόργανων αλάτων του Υδραργύρου και ο Υδράργυρος συλλέγονται στο δοχείο Q. 

Τα υπολείμματα υδραργύρου εξουδετερώνονται με θείο ή σκόνη ψευδαργύρου.  

7) Οι κυανιούχες ενώσεις, τα μεταλλικά οξέα και τα μίγματα διαζωνιακών αλάτων οξειδώνονται με 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για να μετατραπούν σε δευτερογενείς μη επικίνδυνες ενώσεις. Τα κατάλοιπα 

των οξειδωτικών ενώσεων εξουδετερώνονται με θειοσουλφονικό νάτριο. Το σύνολο των προϊόντων 

οξείδωσης μπορεί να ελεγχθεί για ύπαρξη κυανιούχων (τεστ Aquanal). Το τελικό διάλυμα των αντιδράσεων 

συλλέγεται στο δοχείο Α. 

8) Τα ανόργανα υπεροξείδια και τα οξειδωτικά μέσα όπως το βρώμιο και το ιώδιο μετατρέπονται σε 

ακίνδυνες ενώσεις με κατεργασία με διάλυμα θειοσουλφονικού νατρίου. Συλλογή τους στο δοχείο Α. 

9) Το υδροφθορικό οξύ και τα διαλύματα των μιγμάτων ανόργανων φθοροενώσεων καταβυθίζονται με το 

γάλα του chaux σε μορφή φθοριούχου ασβεστίου. Το ίζημα διηθείται και συλλέγεται στο δοχείο περισυλλογής 

S. Το διήθημα συλλέγεται στο δοχείο συλλογής Α.  

10) Τα αλογονούχα ανόργανα άλατα, ευαίσθητα στην υδρόλυση και παρόμοια μίγματα αραιώνονται με 

προσοχή σε νερό με πάγο, αφού προηγουμένως εξουδετερωθούν, δοχείο Α.  

11) Ο φώσφορος και τα μεταλλικά του άλατα διοχετεύονται με μεγάλη προσοχή μέσα σε ένα διάλυμα (π.χ. 

από 100 mL 5% υποχλωριώδους νατρίου και 5 mL 50% καυστικού νατρίου) για να οξειδωθούν. Επειδή 

υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης κατά την διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, αυτή θα πρέπει να 

διεκπεραιώνεται μέσα σε απαγωγό εστία. Μετά από διήθηση το ίζημα συλλέγεται στο δοχείο S, και τα 

διαλύματα στο δοχείο Α.  

 12) Τα αλκαλικά μέταλλα, τα υδρίδια των μετάλλων, τα αμίδια των μετάλλων καθώς και τα αλκοξείδιά 

τους αποσυντίθενται προκαλώντας έκρηξη αν έρθουν σε επαφή με νερό. Οι ενώσεις αυτές εξουδετερώνονται 

με κατεργασία τους σε βουτανόλη (τα αιωρήματα αυτών των ενώσεων στην βουτανόλη δεν πρέπει να 

ψύχονται ούτε με νερό ούτε με ξηρό πάγο). Τα αιωρήματα των ενώσεων στην βουτανόλη διατηρούνται για 24 

ώρες τουλάχιστον, έτσι ώστε και τα τελευταία ίχνη των αλκαλιμετάλλων ή των αλκαλικών αλάτων να 

εξαφανιστούν. Ακολούθως το διάλυμα της βουτανόλης αραιώνεται προσεχτικά με νερό και το προκύπτον 

διάλυμα εξουδετερώνεται με αραιό θειικό οξύ. Το τελικό διάλυμα φυλάσσεται στο δοχείο συλλογής Ο.  

13) Μεταλλικά άλατα ευγενών μετάλλων: τα στερεά υπόλοιπα και τα διαλύματά τους συλλέγονται στα 

δοχεία Μ.  

14) Μη χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες: δοχείο Ο.  

15) Χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες: δοχείο Η.  
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16) Διάφορα οργανικά μίγματα μέτριας δραστικότητας: Υγρά μίγματα χωρίς αλογόνα: δοχείο Ο. 

Αλογονωμένα, υγρά: δοχείο Η. Στερεά μίγματα: δοχείο Μ.  

17) Οργανικές βάσεις και αμίνες: έπειτα από εξουδετέρωση με υδροχλωρικό οξύ ή θειικό οξύ, συλλέγονται 

στο δοχείο Η ή Ο, όπως και προηγουμένως.  

18) Τα οργανικά οξέα εξουδετερώνονται προσεκτικά με διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου ή υδροξειδίου 

του νατρίου. Στη συνέχεια τοποθετούνται στο δοχείο Α. Τα αρωματικά καρβοξυλικά οξέα, έπειτα από 

εξουδετέρωση τοποθετούνται στο δοχείο Α, αλλιώς στο δοχείο Ο.  

19) Οργανικά υπεροξείδια, ισχυρά άλλα οξειδωτικά μέσα, ή ενώσεις που μπορούν να προκαλέσουν 

ανάφλεξη ανάγονται με διάλυμα θειώδους νατρίου. Δοχείο περισυλλογής Ο ή Η.  

20) Τα νιτρίλια, οι μερκαπτάνες και παρόμοιες ενώσεις οξειδώνονται με ανάδευση για αρκετές ώρες με ένα 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Η οργανική στιβάδα τοποθετείται στο δοχείο Η και η υδατική στο δοχείο Α.  

21) Μίγματα οργανομεταλλικών ενώσεων που υδρολύονται εύκολα, διοχετεύονται με προσοχή μέσα σε n-

βουτανόλη και ακολουθεί ανάδευση για αρκετές ώρες (10-16 ώρες). Κατόπιν το διάλυμα προστίθεται με 

προσοχή σε νερό. Η οργανική στιβάδα φυλάσσεταιστο δοχείο Η και η υδατική στο δοχείο Α.  

22) Μίγματα καρκινογόνα, πολύ τοξικά και/ ή εύφλεκτα: δοχείο συλλογής Ο.  

23) Τα αλογονίδια οξέων τοποθετούνται σε μεθανόλη με σκοπό την απενεργοποίησή τους. Η διεργασία αυτή 

μπορεί να επισπευσθεί με την προσθήκη μερικών σταγόνων υδροχλωρικού οξέος. Ακολουθεί εξουδετέρωση 

με αραιό διάλυμα καυστικού καλίου. Δοχείο συλλογής Η.  

 

 

Επικίνδυνα συμβάντα και ατυχήματα στο εργαστήριο 

 

Τα ατυχήματα σε ένα Εργαστήριο Χημείας περιλαμβάνουν συνήθως τα ακόλουθα περιστατικά: 

 Εγκαύματα (θερμικά, χημικά και ηλεκτρικά εγκαύματα) 

 Εισπνοή τοξικών αερίων ή πτητικών χημικών ενώσεων, δηλητηριάσεις 

 Δηλητηριάσεις από κατάποση βλαπτικών χημικών ενώσεων 

 Αναφλέξεις / Εκρήξεις αερίων, πυρκαγιές 

 Αιμορραγίες (κοψίματα, τραυματισμοί) 

 Ατυχήματα οφθαλμών από χημικές ουσίες ή από μηχανικά αίτια (θραύσματα γυαλιών) 

 Ηλεκτροπληξίες 

 Συνθλίψεις, ακρωτηριασμούς, μώλωπες και άλλους τραυματισμούς από κινούμενα μέρη συσκευών 

/μηχανημάτων 
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Πρώτες βοήθειες για ατυχήματα σε Εργαστήριο  

 

Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση θερμικού εγκαύματος  

 Κατάσβεση των φλεγόμενων ενδυμάτων τυλίγοντας τα με ένα πανωφόρι ή μια κουβέρτα. 

 Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα και προστατεύουμε την καμένη περιοχή από την επαφή με το έδαφος. 

 Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή, σφυγμός, επαφή με το περιβάλλον) του παθόντα. Εάν 

χρειάζεται παρέχουμε βασική υποστήριξη ζωής. 

 Βρέχουμε τα ενδύματα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά για πλήρη κατάσβεση και ψύξη του 

δέρματος. 

 Αφαιρούμε τα ενδύματα γύρω από την περιοχή του εγκαύματος. Δεν αφαιρούμε οτιδήποτε έχει 

κολλήσει πάνω στο έγκαυμα. 

 Αφαιρούμε προσεκτικά τα δακτυλίδια, το ρολόι, τη ζώνη και άλλα ενδύματα που σφίγγουν την 

περιοχή. 

 Δεν εφαρμόζουμε λάδια, αλοιφές, πούδρες στην επιφάνεια του εγκαύματος. 

 Καλύπτουμε το τραύμα με αποστειρωμένη γάζα ή άλλο κατάλληλο υλικό. 

 Όταν πρόκειται για σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα οι παθόντες μεταφέρονται άμεσα στο 

νοσοκομείο. Η περιποίηση του εγκαύματος είναι προτιμότερο να γίνεται από ιατρό. 

 
Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση χημικού εγκαύματος 

 Βεβαιωνόμαστε ότι η περιοχή είναι ασφαλής. 

 Δεν πιάνουμε με γυμνά χέρια το δέρμα ή τα ρούχα του παθόντα. Πάντοτε χρησιμοποιούμε γάντια. 

 Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες του παθόντα (αναπνοή, σφυγμός, επαφή με το περιβάλλον) και 

εφαρμόζουμε βασική υποστήριξη ζωής (τεχνητή αναπνοή) αν χρειάζεται. 

 Δεν τρίβουμε την περιοχή του εγκαύματος γιατί το τρίψιμο συντελεί στη διείσδυση της χημικής 

ουσίας σε μεγαλύτερο βάθος. 

 Αφαιρούμε προσεκτικά τα ρούχα που έχουν διαποτιστεί με χημική ουσία γιατί μπορεί να προσβάλουν 

σταδιακά το δέρμα. Εάν έχουν κολλήσει στο δέρμα τα κόβουμε γύρω-γύρω με ένα καθαρό ψαλίδι. 

Ξεπλένουμε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά. Ρίχνουμε το νερό από μακριά για να 

αποφύγουμε το πιτσίλισμα με σταγονίδια που περιέχουν χημικές ουσίες . 

 Προσοχή στο πλύσιμο με νερό. Οι στερεές ουσίες πρέπει να αφαιρούνται γιατί πολλές από αυτές 

ενεργοποιούνται όταν αναμειχθούν με νερό. 

 Προσοχή στην παροχή πρώτων βοηθειών προκειμένου να αποφύγουμε την εισπνοή ατμών της 

χημικής ουσίας που μπορεί να είναι άοσμη. Καλός εξαερισμός του χώρου ή μεταφορά του παθόντα σε 

εξωτερικό χώρο. 
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 Άτομα με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα, ή εγκαύματα που προσβάλλουν τα μάτια, ή προκαλούν 

συμπτώματα όπως έντονο βήχα, δύσπνοια, μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο. 

 

  Ανάλογα με το είδος της διαβρωτικής ένωσης οι πρώτες βοήθειες διαφέρουν.  

 

Πυκνά οξέα: πλύσιμο με υδατικό διάλυμα 1% όξινου ανθρακικού νατρίου. Πυκνές βάσεις: πλύσιμο με 

υδατικό διάλυμα 1% οξικού οξέος. Βρώμιο: επάλειψη με γλυκερίνη και επίδεση. Φώσφορος: πλύσιμο με 

διάλυμα 3% θειικού χαλκού (ΙΙ) και νερό. Διμεθυλοθειικός εστέρας: πλύσιμο με πυκνό διάλυμα αμμωνίας 

και νερό. Οργανικές διαβρωτικές ενώσεις: καθαρισμός με οινόπνευμα και σαπούνι, νερό.  

Τα απαραίτητα διαλύματα πρέπει να υπάρχουν προπαρασκευασμένα στο κουτί Α’ βοηθειών. Πρέπει να 

ζητηθεί ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό.  

 

Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση πληγών από κόψιμο  

  Σε περίπτωση μικρού τραύματος επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος για λίγα δευτερόλεπτα. Εάν το 

τραύμα έχει προκληθεί από σπασμένο γυαλί, απομακρύνονται μόνο τα θραύσματα που δεν έχουν σφηνωθεί 

(δεν πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να απομακρυνθούν θραύσματα, ακόμα και αν αυτά φαίνονται). 

Κατόπιν το τραύμα απολυμαίνεται και επιδένεται. Σε περίπτωση ισχυρής αιμορραγίας διακόπτεται η ροή του 

αίματος πιέζοντας στο κατάλληλο σημείο το αγγείο (φλέβα ή αρτηρία) και γίνεται περίδεση με γάζα (όχι 

βαμβάκι!). Να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια.  

 

Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού στο μάτι  

  Εάν μπει κάποια χημική ένωση στο μάτι, ξεπλένεται με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα 

βλέφαρα ανοικτά. Εάν μπει στο μάτι γυαλί, τότε το μάτι δεν θα πρέπει να πλυθεί!, αλλά να επιδεθεί ώστε να 

παραμείνει κλειστό και να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια.  

 

Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης  

  Γενικώς, η κατάποση χημικής ένωσης αντιμετωπίζεται με την χορήγηση κατάλληλης ουσίας, ή αντιδότου ή 

με την πρόκληση εμετού, ανάλογα με την περίπτωση.  

Οξέα: Χορηγείται άφθονο νερό και στη συνέχεια γάλα μαγνησίας [Mg(OH)
2
].  

Καυστικά αλκάλια: Χορηγείται άφθονο νερό και στη συνέχεια χυμός λεμονιού, πορτοκαλιού ή διάλυμα 

κιτρικού οξέος.  

Άλατα βαρέων μετάλλων: Χορηγείται γάλα ή ασπράδι αυγού.  

Ενώσεις αρσενικού και υδράργυρου: Πρόκληση εμετού το συντομότερο δυνατό.  

Κυανιούχες ενώσεις: Χορηγείται ειδικό αντίδοτο το οποίο προκαλεί εμετό. Πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική 

βοήθεια. Το αντίδοτο είναι μίγμα από 50mL διαλύματος Α και 50 mL διαλύματος Β. (Διάλυμα Α: 158 g 
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ένυδρου θειικού σιδήρου (ΙΙ) και 3 g κιτρικού οξέος σε 1 L νερό. Διάλυμα Β: 60 g άνυδρου ανθρακικού 

νατρίου σε 1 L νερού). Τα διαλύματα Α και Β πρέπει να υπάρχουν προπαρασκευασμένα στο κουτί Α’ 

Βοηθειών. (Το διάλυμα Α αλλοιώνεται με το χρόνο και πρέπει να ανανεώνεται).  

Εισπνοή επικίνδυνου αερίου: Ο πάσχων πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε καλά αεριζόμενο χώρο και να 

πάρει βαθιές εισπνοές. Να ζητηθεί ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό. 

 

Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Material Safety Data Sheets) 

 

  Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) παρέχουν στους χρήστες των χημικών ουσιών τις πληροφορίες που 

χρειάζονται ώστε να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

  Τα ΔΔΑ περιέχουν 16 υποχρεωτικά τμήματα και σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να συντάσσονται στην 

επίσημη γλώσσα του κράτους στην οποία διατίθενται, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα επιμέρους τμήματα. 

Αναλυτικότερα, ένα ΔΔΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποχρεωτικά τμήματα: 

 Στοιχεία του προμηθευτή της χημικής ουσίας, 

 Στοιχεία για τον προσδιορισμό και τη σύνθεση της χημικής ουσίας και των χρήσεών της, 

 Πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση της επικινδυνότητας και τις οριακές τιμές 

έκθεσης για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

 Συστάσεις για τον ασφαλή χειρισμό και την αποθήκευση, καθώς και για τους ελέγχους έκθεσης 

 Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

 Μέτρα πυρόσβεσης / καταπολέμησης πυρκαγιάς, 

 Μέτρα για την ασφαλή μεταφορά και την απόρριψη της χημικής ουσίας 

 Τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες της χημικής ουσίας ή του μείγματος (π.χ. 

υδατοδιαλυτότητα, πίεση ατμών, βιοαποδομησιμότητα), περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

τη σταθερότητα και την αντιδρασιμότητα. 

  Επιπρόσθετα τα ΔΔΑ περιέχουν τοξικολογικές και οικολογικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες σχετικά 

με το εάν διενεργήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση ή 

περιορισμούς. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται είτε στο κυρίως κείμενο των ΔΔΑ είτε στα 

επισυναπτόμενα Σενάρια Έκθεσης (όπου απαιτείται). 

  Τα σενάρια έκθεσης περιγράφουν τις συνθήκες χειρισμού και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 

συμβάλλουν στον επαρκή έλεγχο των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον και 

καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ουσίας. 
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Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 

1) Προστασία ματιών και προσώπου 

 

Προστατευτικά γυαλιά 

 

  Για την προστασία των ματιών από χημικές ουσίες, ακτινοβολία ή αντικείμενα, είναι απαραίτητη η χρήση 

προστατευτικών γυαλιών τα οποία εφαρμόζουν καλά γύρω από τα μάτια και το πρόσωπο. Προστατευτικά 

γυαλιά δίνονται σε κάθε εργαζόμενο σε κάθε εργαστηριακό χώρο. 

  Γυαλιά που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή των ματιών πρέπει να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών μέσα στο εργαστήριο για προστασία από σκόνη, ατμούς ή ακτινοβολία και ακόμα για 

προστασία στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης ουσιών στα μάτια. Τα γυαλιά πρέπει να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να φυλάσσονται σε προσβάσιμα σημεία, να επανατοποθετούνται στα 

καθορισμένα αυτά σημεία μετά από κάθε χρήση και να αντικαθιστώνται άμεσα σε περίπτωση καταστροφής 

τους. 

  Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την οπτική ακτινοβολία πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα, να πληρούν 

τις σωστές προδιαγραφές, ανάλογα με την προστασία που απαιτείται για το μήκος κύματος της ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται. 

  Τα πρόσωπα που φορούν φακούς επαφής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά μέσα στο εργαστήριο και να 

χρησιμοποιούν πάντα προστατευτικά γυαλιά. 

 

Μάσκες προσώπου 

 

Οι μάσκες προσώπου προστατεύουν πρόσωπο, λαιμό και αυτιά από την επαφή με χημικά. Χρησιμοποιούνται 

όταν υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης μεγάλης ποσότητας χημικών ουσιών ιδιαίτερα επικίνδυνων για το δέρμα 

και όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης. 

 

2) Προστασία από οσμές ή αναθυμιάσεις 

 

  Σε ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο εργαστήριο που διαθέτει καλό σύστημα γενικού εξαερισμού και 

απαγωγούς τοπικού εξαερισμού που λειτουργούν σωστά, ατυχήματα που σχετίζονται με το αναπνευστικό δεν 

αναμένεται να συμβούν συχνά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ειδικά μέτρα για την 

προστασία του αναπνευστικού συστήματος, όπως μάσκες, και άλλα βοηθητικά μηχανήματα για την αναπνοή, 

τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την έκθεση σε σκόνη, τοξικές ουσίες, αναθυμιάσεις ή οσμές. 
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3) Προστασία σώματος και δέρματος 

 

Προστασία χεριών 

 

  Τα γάντια προστατεύουν τα χέρια από την ανεπιθύμητη επαφή με χημικά, την τριβή και την υπερβολική 

ζεστή ή το κρύο. Πριν από τη χρήση, τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για την καλή τους κατάσταση και να 

ελέγχεται ότι δεν είναι τρυπημένα ή σκισμένα. Όταν αυτά απομακρύνονται ο εργαζόμενος πρέπει να προσέξει 

να μην έρθει σε επαφή με την εξωτερική τους πλευρά με γυμνά χέρια. Παράλληλα, δεν πρέπει να αγγίζει 

οτιδήποτε μέσα στο χώρο του εργαστηρίου ενώ φορά γάντια εμποτισμένα / λερωμένα με χημικές ουσίες και 

να τα βγάζει πάντα πριν την έξοδο του από το εργαστήριο. 

  Τα γάντια μίας χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και μετά να απορρίπτονται και όχι να 

αφήνονται οπουδήποτε μέσα στο εργαστήριο. Όλα τα γάντια μετά από τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται 

/τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία που προορίζονται για τη συλλογή γαντιών. 

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι γαντιών ανάλογα με τη χρήση τους και το επίπεδο προστασίας. 

 Τα πλαστικά γάντια προστατεύουν από ελαφρώς διαβρωτικές και ερεθιστικές ουσίες. 

 Τα γάντια τύπου Latex προστατεύουν από ερεθιστικές ουσίες (προσοχή όμως, ορισμένοι άνθρωποι 

παρουσιάζουν αλλεργία στο Latex). 

 Τα γάντια από φυσικό καουτσούκ προστατεύουν από ελαφρώς διαβρωτικές ουσίες και 

ηλεκτροπληξία. 

 Τα γάντια Νεοπρενίου χρησιμοποιούνται κατά την εργασία με διαλύτες, έλαια και ελαφρώς 

διαβρωτικά υλικά. 

 Τα βαμβακερά γάντια είναι βραδυφλεγή, χρησιμοποιούνται για να παρέχουν προστασία έναντι της 

τριβής, των αιχμηρών αντικειμένων και των γυαλιών. 

 Τα γάντια τύπου Zetex είναι θερμομονωτικά και έχουν αντικαταστήσει τα γάντια από αμίαντο 

(καρκινογόνο υλικό). 

 

Προστασία ποδιών 

 

  Οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το χώρο στον οποίο κινούνται, πρέπει να φορούν τα κατάλληλα παπούτσια 

ασφαλείας ώστε να προστατεύουν τα πόδια τους από τραυματισμούς από διαβρωτικά χημικά, βαριά 

αντικείμενα, ηλεκτροπληξία ή από ολισθηρά δάπεδα. Τα παπούτσια πρέπει να καλύπτουν και να 

προστατεύουν ολόκληρο το πόδι. 
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Τήρηση των κανόνων ασφαλείας  

 

Οι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να παρέχει την 

απαραίτητη υποδομή, ώστε να είναι εφικτή η τήρηση των Κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και η εργασία 

στους εργαστηριακούς χώρους να είναι ομαλή και ασφαλής. Η τήρηση των Κανόνων Ασφάλειας και Υγείας 

είναι υποχρέωση του κάθε εργαζόμενου/ασκούμενου μέσα στο Εργαστήριο. 

Ας τονιστεί ακόμα μία φορά, ότι οι συμμετέχοντες στην εκτέλεση ενός εργαστηριακού πειράματος είναι 

υπεύθυνοι για την δική τους ασφάλεια και υγεία, όπως και την ασφάλεια και υγεία όλων των τρίτων 

προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν μέσα ή έξω από το εργαστήριο. 

Για κάθε εργαστηριακή άσκηση ο υπεύθυνος καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους φοιτητές 

για επιπλέον πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν κατά την συγκεκριμένη άσκηση και οι οποίοι 

δεν περιέχονται στους παρόντες Kανόνες.  

Αν οι Κανόνες δεν τηρούνται, ο υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να επιβάλλει ποινές ανάλογα με την 

σοβαρότητα του παραπτώματος. Στα σοβαρά παραπτώματα υπάγονται η εκτέλεση πειραμάτων χωρίς την 

έγκριση του υπεύθυνου, καθώς και η παρουσία εντός του Εργαστηρίου χωρίς τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας και ειδικά χωρίς τα προστατευτικά γυαλιά. Στις περιπτώσεις τέτοιων σοβαρών παραβάσεων των 

Κανόνων συνιστάται η άμεση αποβολή του ασκούμενου από το Εργαστήριο.  

 

Συστάσεις για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας: 

 

1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους Κανόνες Ασφαλείας στην αρχή του 1
ου

 

εξαμήνου της φοίτησής τους.  

 

2. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν το σεμινάριο περί Ασφάλειας στην αρχή του 1
ου

 

εξάμηνου της φοίτησής τους. Μετά το πέρας του σεμιναρίου και στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς οι 

φοιτητές θα εξετάζονται σε θέματα ασφάλειας. Η επιτυχία σε αυτή την εξέταση είναι υποχρεωτική (σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 8/10), για να επιτραπεί η συμμετοχή στην διεξαγωγή οποιουδήποτε 

εργαστηριακού μαθήματος. Επίσης για την παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων ενός 

Ακαδημαϊκού Έτους είναι υποχρεωτική η κατάθεση ενυπόγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης ανάληψης ευθύνης, 

δείγμα της οποίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα αυτού του κειμένου. Η εκπαίδευση μπορεί να 

επαναλαμβάνεται περιοδικά, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. 

 

3. Κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση στις γραπτές πληροφορίες (αφίσες, γραπτές οδηγίες) οι οποίες τον 

αφορούν προσωπικά καθώς και σε ανώνυμες συλλογικές πληροφορίες. 



                  Κανόνες Ασφάλειας & Υγείας Εργαστηρίων 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών  

                                                    Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

2019-2020 

 

29 
 

 

4. Πριν την αρχή κάθε εργαστηριακής άσκησης ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να ενημερώνει τους 

φοιτητές για τα τυχόν επικίνδυνα μέρη του εκάστοτε πειράματος. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με κάποια 

τεχνική (π.χ. θέρμανση, εργασία με συσκευές χαμηλής πίεσης) και/ή με την χρήση χημικών ουσιών (π.χ. 

πυκνό θειικό οξύ). Συνίσταται κάθε εργαστηριακό εγχειρίδιο να περιέχει παράρτημα με τις βασικές 

πληροφορίες περί ασφάλειας (π.χ. όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα MSDS (material safety data sheets)) 

για όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου Εργαστηρίου (πλην των 

αγνώστων δειγμάτων).  

 

5. Όλοι, φοιτητές, Τεχνικοί, Βοηθοί Εργαστηρίων και ο υπεύθυνος Καθηγητής πρέπει να γνωρίζουν που 

βρίσκονται το κουτί Πρώτων Βοηθειών, οι πυροσβεστήρες, οι κουβέρτες πυρόσβεσης, τα ντους έκτακτης 

ανάγκης, το τηλέφωνο και οι έξοδοι του Εργαστηρίου. Θα πρέπει να υπάρχει τακτικός έλεγχος από τους 

Τεχνικούς των Εργαστηρίων ότι τα είδη που σχετίζονται με την ασφάλεια του Εργαστηρίου βρίσκονται στην 

σωστή θέση και λειτουργούν κανονικά. Ειδική φροντίδα απαιτείται για το κουτί Πρώτων Βοηθειών, το οποίο 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με φάρμακα/αντίδοτα, τα οποία είναι στην αρμόζουσα κατάσταση και δεν έχουν 

λήξει.  

 

6. Υπεύθυνοι για την επίβλεψη της ασφάλειας σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα είναι ο υπεύθυνος 

διδάσκων Καθηγητής, οι Τεχνικοί των Εργαστηρίων και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι βοηθούν στο 

Εργαστήριο. Τα ονόματά τους θα πρέπει να αναγράφονται έξω από το Εργαστήριο στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Αυτοί θα είναι και υπεύθυνοι για την επίβλεψη της ασφάλειας και της τήρησης των Κανόνων. Προβλήματα 

που αφορούν την ασφάλεια των Εργαστηρίων θα πρέπει να αναφέρονται στον τεχνικό εργαστηρίων και στον 

Υπεύθυνο Ασφαλείας που έχει οριστεί από το Τμήμα το συντομότερο δυνατόν.  

 

7. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας των Εργαστηρίων του Τμήματος είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον δύο 

φορές τον χρόνο να ελέγχει όλα τα Εργαστήρια του Τμήματος και να συμπληρώνει το γενικό έντυπο 

ασφαλείας το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 10. Το συμπληρωμένο φυλλάδιο κατατίθεται στον Πρόεδρο 

του Τμήματος και στην Επιτροπή Ασφάλειας του Πανεπιστημίου, ώστε να φαίνονται τυχόν αδυναμίες στην 

εκτέλεση των Κανόνων Ασφαλείας και να αναζητούνται μέθοδοι επίλυσης των παρουσιαζομένων 

προβλημάτων. Σε περιπτώσεις που το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος αδυνατεί να 

εφαρμόσει τους Κανόνες Ασφαλείας από μόνο του (όπως π.χ. σε θέματα γενικότερης υποδομής, που έχει 

σχέση με εργαστηριακούς χώρους) θα ζητείται η συνδρομή του Πανεπιστημίου. 

 

8. Κατά διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων ο υπεύθυνος διδάσκων Καθηγητής θα 

πρέπει να είναι παρόν στο εργαστήριο για να δώσει οδηγίες στους φοιτητές για την σωστή εκτέλεση των 
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εργαστηριακών ασκήσεων. Η ασφάλεια του εργαστηρίου θα πρέπει να επιτηρείται από δύο τουλάχιστον 

υπεύθυνους ασφάλειας (θεωρώντας ότι ο αριθμός των εξασκούμενων φοιτητών είναι μικρότερος του 30). Ο 

ένας εξ αυτών θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο Τεχνικός του Εργαστηρίου. Κάποιος από τους 

Μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να απουσιάσει, μόνο αφού πάρει άδεια από τον υπεύθυνο διδάσκοντα 

Καθηγητή. Οι Τεχνικοί μπορούν να απουσιάσουν μόνο μετά από άδεια από τον Πρόεδρο του Τμήματος και εις 

γνώσιν του Υπευθύνου Ασφαλείας του Τμήματος 

 

9. Σε περίπτωση που χρειαστεί, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εμβόλια, τα οποία 

παρέχονται  δωρεάν από το πανεπιστήμιο, σχετικά με τους βιολογικούς  παράγοντες στους οποίους ενδέχεται 

να εκτεθούν. Οι φοιτητές οι οποίοι εμβολιάζονται λαμβάνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. 

 

10. Οι φοιτητές σε περίπτωση μόλυνσης ή ασθένειας λόγω έκθεσης σε κάποιο βιολογικό παράγοντα, θα 

πρέπει να ενημερώσουν το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε ο ιατρός να εξετάσει και τους υπόλοιπους φοιτητές του 

περίγυρου του. 

 

11. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης που τους 

αφορούν. Το πανεπιστήμιο και οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση των αποτελεσμάτων της 

ιατρικής παρακολούθησης. 

 

12. Οι φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με τον χειρισμό βιολογικών παραγόντων των ομάδων 2, 3 ή 4 θα 

πρέπει να εφαρμόζουν τους  κανονισμούς σύμφωνα με το Παράρτημα 12, προκειμένου να μειωθεί στο 

ελάχιστο ο κίνδυνος  μόλυνσης. 

 

13. Οι φοιτητές οι οποίοι χειρίζονται  τους βιολογικούς παράγοντες των ομάδων  2,3,4 θα πρέπει να 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες ζώνες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο περιορισμού της κάθε ομάδας 
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Παράρτημα 

 

1. Τύποι γαντιών για χρήση με διάφορους διαλύτες: 

 

Διαλύτης  
Υλικό κατασκευής (Τύπος γαντιών)  

 

Ακετόνη/Acetone  Butyl rubber; Polyethylene  

Βενζόλιο/Benzene  PVA; Viton; (Polyurethane; Butyl/Neoprene)  

Αιθανόλη/Ethanol  
Butyl rubber; Nitrile rubber; Neoprene; Natural 

rubber; Viton  

Βενζίνη/Gasoline  PVA; Nitrile  

Εξάνιιο/Hexane  Viton; Neoprene; PVA; Nitrile  

Ισοπροπανόλη/Isopropanol  Natural rubber; Neoprene; Nitrile rubber; PVC  

Μεσιτυλένιο/Mesitylene  PVA; Viton  

Μεθυλκελλοσόλβη/ Methyl cellosolve  Butyl rubber; PVA;  

Μεθυλαιθυλκετόνη/Methyl ethyl ketone (MEK)  Butyl rubber; (PVA; Viton; Polyethylene)  

 

Μεθυλισοβουτυλοκετόνη/ Methyl isobutyl ketone (MIK)  
PVA  

Νέφτι/Naphtha  Polyurethane; Nitrile rubber  

Τολουΐνη/Toluene  PVA; Viton; (Butyl rubber)  

Διισοκυανικό τολουόλιο/Toluene diisocyanate (TDI)  PVA;  

 

1,1,1 –Τριχλωροαιθανίου/ 1,1,1-Trichloroethane  
Viton; (Natural rubber; Butyl rubber; Polythylene)  

Τριχλωροαιθυλένιο/ Trichloroethylene  Viton; (Natural rubber; Butyl rubber; Polyethylene)  

Νέφτι/Turpentine  PVA; Nitrile rubber  

Ξυλόλιο/ Xylene  PVA; Nitrile rubber  

  

 

 

Τα υλικά τα οποία αναγράφονται εντός των παρενθέσεων παρέχουν περιορισμένη προστασία 
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2. Σύμβολα και ενδείξεις (εικονογράμματα) για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, περιγραφή 

καθώς και τα σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά. 

 

 

Νέα 

Εικονογράμματα 

 

 

Σύμβολο 

 

Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά 

και περιγραφή 

 

Aέριο υπό πίεση 

 

 

Φιάλη αερίου 

 

Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί 

μπορεί να εκραγεί. 

Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμό. 

 

Δεν υπάρχει σύμβολο 

για το συγκεκριμένο 

εικονόγραμμα κινδύνου 

 

Εκρηκτικό 

 

Εκρηγνυόμενη 

βόμβα 

 

Ασταθή εκρηκτικά 

Εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής έκρηξης 

Εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης 

Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, 

εκτόξευσης 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να 

προκύψει μαζική έκρηξη 

  

 

         

        Οξειδωτικό 

 

Φλόγα υπεράνω 

κύκλου 

 

 

 

Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει 

πυρκαγιά· οξειδωτικό. 

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· 

ισχυρό οξειδωτικό. 

 

 

 

 

Εύφλεκτο 

 

Φλόγα 

 

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 

Εύφλεκτο αέριο 

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα 

Εύφλεκτο αερόλυμα 

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα 

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

Εύφλεκτο στερεό 

 

 

 

 

         

       Διαβρωτικό 

 

Διάβρωση 

 

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα 

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες 
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Νέα 

Εικονογράμματα 

 

 

Σύμβολο 

 

Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά 

και περιγραφή 

 

 

 

 

Κίνδυνος για υγεία 

 

 

Θαυμαστικό 

 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 

αναπνευστικής οδού 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 

αντίδραση 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

καταστρέφοντας το όζον στην ανώτερη 

ατμόσφαιρα 

 

 

 

 

 

Οξεία τοξικότητα 

 

Νεκροκεφαλή με 

διασταυρωμένα 

οστά 

 

 

Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης 

Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα 

Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής 

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα 

Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 
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Νέα 

Εικονογράμματα 

 

 

Σύμβολο 

 

Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά 

και περιγραφή 

Κίνδυνος για την υγεία 

 

Κίνδυνος για την 

υγεία 

 

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 

κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές 

οδούς 

Προκαλεί βλάβες στα όργανα 

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα 

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο 

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα 

ή στο έμβρυο 

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 

Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα 

Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή 

συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε 

περίπτωση εισπνοής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικίνδυνο για το 

περιβάλλον 

 

Περιβάλλον 

 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Σήμα βιολογικού κινδύνου 
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4.Δηλώσεις προφύλαξης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα 

Ρ- φράσεις 

P101 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 

την ετικέτα. 

P102 Μακριά από παιδιά. 

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 

P210 
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην 

καπνίζετε. 

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. 

P220 Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά. 

P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα… 

P222 Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα. 

P223 
Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να 

προκληθεί ανάφλεξη. 

P230 Να διατηρείται υγρό με … 

P231 Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. 

P232 Προστετέψτε από την υγρασία. 

P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 

P235 Να διατηρείται δροσερό. 

P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. 

P241 
Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/…/ 

εξοπλισμός. 

P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. 

P243 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

P244 Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης. 

P250 Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/…/τριβή. 

P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα 

P261 

 

Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 

σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
 

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
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P263 Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας. 

P264 Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P270 Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. 

P282 
Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/ προστατευτική μάσκα/ 

προστατευτικά γυαλιά. 

P283 Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα. 

P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. 

P285 
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της 

αναπνοής. 

P231+P232 Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία. 

P235+P410 Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 

P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 

P302 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 

P303 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 

P304 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 

P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

P306 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: 

P307 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: 

P308 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 

P309 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P311 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P312 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P313 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P314 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

P315 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

P320 Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα). 

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα). 

P322 Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε … στην ετικέτα). 

P330 Ξεπλύνετε το στόμα. 
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P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P332 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 

P333 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

P334 Βυθίστε σε δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. 

P335 Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. 

P336 
Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που 

πάγωσε. 

P337 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 

P338 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 

ξεπλένετε. 

P340 
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P341 
Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 

ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P342 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: 

P350 Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. 

P351 Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 

P352 Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 

P353 Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. 

P360 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν 

αφαιρέσετε τα ρούχα. 

P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P370 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: 

P371 Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: 

P372 Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

P373 
ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε 

εκρηκτικά. 

P374 
Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις 

και από εύλογη απόσταση. 

P375 
Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος 

έκρηξης. 

P376 Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. 

P377 
Διαρροή φλεγόμενου αερίου:  

Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. 

P378 Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση. 

P380 Εκκενώστε την περιοχή. 

P381 Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. 

P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
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P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P301+P310 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P301+P312 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P302+P334 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό 

νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. 

P302+P350 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και 

σαπούνι. 

P302+P352 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι. 

P303+P361+P353 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 

όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 

P304+P340 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P304+P341 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον 

καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 

αναπνοή. 

P305+P351+P338 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P306+P360 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα 

ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα. 

P307+P311 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 

γιατρό. 

P308+P313 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

P309+P311 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P333+P313 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε 

/ Επισκεφθείτε γιατρό. 

P335+P334 
Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με 

άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. 

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P342+P311 
Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P370+P376 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. 
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5. (α) Δηλώσεις επικινδυνότητας που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα 

Η-φράσεις 

H200 Ασταθή εκρηκτικά. 

H201 Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης. 

H202 Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης. 

H203 Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης. 

H204 Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης. 

P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση. 

P370+P380 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. 

P370+P380+P375 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την 

πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

P371+P380+P375 

Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: 

Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, 

επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

P401 Αποθηκεύεται … 

P402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. 

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P406 
Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/ … περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική 

επένδυση. 

P407 Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών. 

P410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 

P411 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. 

P412 Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. 

P413 
Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των … kg/… lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες 

που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. 

P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. 

P422 Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε … 

P402+P404 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. 

P403+P233 
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 

κλειστός. 

P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. 

P410+P403 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο 

χώρο. 

P410+P412 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που 

υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. 

P411+P235 
Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. Διατηρείται 

δροσερό. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε … 
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H205 Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

H221 Εύφλεκτο αέριο. 

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 

H223 Εύφλεκτο αερόλυμα. 

H224 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. 

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H228 Εύφλεκτο στερεό. 

H240 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 

H241 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. 

H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

H250 Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα. 

H251 Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί. 

H252 Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί. 

H260 
Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να 

αυτοαναφλεγούν. 

H261 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια. 

H270 Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό. 

H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό. 

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό. 

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. 

H281 Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς. 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. 

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H304 
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς. 

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. 

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. 

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H334 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής. 
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H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H340 
Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει 

αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >. 

H341 
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει 

αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H350 
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H351 
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H360 

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι 

γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H361 

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική 

επίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 

H370 

Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι 

γνωστά> < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >. 

H371 

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που 

βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H372 

Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι 

γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση < αναφέρεται η οδός 

έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες 

οδούς έκθεσης >. 

H373 

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που 

βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση 

<αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. 
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5. (β) Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα 

 

ΕUH-φράσεις 

 

EUH001 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση. 

EUH006 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα. 

EUH014 Αντιδρά βίαια µε νερό. 

EUH018 Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. 

EUH019 Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια. 

EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερµανθεί υπό περιορισµό. 

EUH029 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

EUH031 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

EUH032 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. 

EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 

EUH070 Τοξικό σε επαφή µε τα µάτια. 

EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος. 

EUH 201/201A 

Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να 

μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. 

Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο. 

EUH202 
Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε 

λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

EUH203 Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

EUH206 
Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να 

ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). 

EUH207 

Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες 

αναθυμιάσεις. Βλέπετε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες 

ασφαλείας. 

EUH208 
Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

EUH209/209A 
Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. 

Mπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση. 

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

EUH401 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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6. Κατάλογος χημικών, των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι αυστηρά ελεγχόμενη στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των προβλημάτων που προκαλούν στην υγεία ή στο περιβάλλον. (Η 

απαγόρευση είναι μόνο για βιομηχανική ή αγροτική χρήση, όχι για ερευνητικούς σκοπούς)  

 

List of chemicals banned or severely restricted to certain uses owing to their effects on health and the 

environment in the countries of EU  

Chemical  CAS number  Use category  Use limitation  

MERCURIC OXIDE  21908-53-2  P  SR  

MERCUROUS CHLORIDE  10112-91-1  P  SR  

OTHER INORGANIC MERCURY COMPOUNDS  P  B  

ALKYL MERCURY COMPOUNDS  P  SR  

ALKOXYALKYL AND ARYL MERCURY COMPOUNDS  P  B  

ALDRIN  309-00-2  P  SR  

CHLORDANE  57-74-9  P  B  

DIELDRIN  60-57-1  P  B  

DDT  50-29-3  P  B  

ENDRIN  72-20-8  P  SR  

HCH (contains < 99% gamma isomer)  608-73-1  P  B  

HEPTACHLOR  74-44-8  P  B  

HEXACHLOROBENZENE  118-74-1  P  B  

CAMPHECHLOR (TOXAPHENE)  8001-35-2 P  B  

POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB), 

except MONO- and DICHLORINATED 

BIPHENYLS  

1336-36-3 I  B  

POLYCHLORINATED TERPHENYLS (PCT)  61788-33-8  I  B  

PREPARATIONS with a PCB or PCT content higher than 0.01% by 

weight  
I  B  

TRIS(2,3-DIBROMOPROPYL) PHOSPHATE  126-72-7  I  SR  

TRIS-AZIRIDINYL-PHOSPHIOXIDE  545-55-1  I  SR  

POLYBROMINATED BIPHENYLS (PBB)  I  SR  

CROCIDOLITE  12001-28-4  I  SR  

NITROFEN  1836-75-5 P  B  

1,2-DIBROMOETHANE  106-93-4  P  B  

1,2-DICHLOROETHANE  107-06-2  P  B  
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AMOSITE  12172-73-5  B  

ANTHOPHYLLITE ASBESTOS  77536-67-5  B  

ACTINOLITE ASBESTOS  77536-66-4  B  

TREMOLITE ASBESTOS  77536-68-6  B  

CADMIUM and its compounds  7440-43-9  R  

2-NAPHTYLAMINE and its salts  91-59-8  B  

4-AMINOPHENYL and its salts  92-67-1  B  

BENZIDINE and its salts  92-87-5  B  

4-NITROPHENYL  92-93-3  B  

LEGEND: Use category: P plant-protection product (χημικό για την προστασία φυτών-εντομοκτόνα 

κλπ) I industrial chemical (βιομηχανικό χημικό) Use limitation: SR severe restriction (αυστηρά 

ελεγχόμενη χρήση) B ban (απαγορευμένο) R restrictions (ελεγχόμενη χρήση)  

 

7. Σημείο ανάφλεξης ορισμένων οργανικών διαλυτών 

 

Οργανικός Διαλύτης  θ(
ο

C)  

Πεντάνιο (pentane) και πετρελαϊκός αιθέρας (petroleum ether or petroleum spirit) 40-60  -49  

Διαιθυλαιθέρας (diethyl ether)  -45  

Διθειάνθρακας (carbon disulfide)  -30  

Εξάνιο (hexane) και πετρελαϊκός αιθέρας 60-80  -23  

Κυκλοεξάνιο (cyclohexane)  -20  

Ακετόνη (acetone)  -18  

Τετραϋδροφουράνιο (THF)  -17  

Βενζόλιο (benzene)  -11  

Οξικός αιθυλεστέρας (ethyl acetate)  -4  

Τολουόλιο (toluene)  4  

1,2-Διμεθοξυαιθάνιο  4.5  

Ακρυλονιτρίλιο (acrylonitrile)  6  

Μεθανόλη (methanol)  10  

1,4-Διοξάνιο (1,4-dioxane)  12  

Αιθανόλη (ethanol)  12  
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8. Πίνακες τοξικών ενώσεων 

Α. Ενώσεις με άμεση τοξική δράση 

Α1. Στερεά 

Χημική ένωση  TLV(mg/m
3

)  

Τετροξείδιο του οσμίου (ατμοί) (osmium tetraoxide)  0.002  

Ενώσεις του υδραργύρου (οργανομεταλλικές)  0.01  

Άλατα του θαλίου  0.1  

Σελήνιο και οι ενώσεις του  0.2  

Ενώσεις του αρσενικού  0.5  

Πεντοξείδιο του βαναδίου (vanadium pentoxide)  0.5  

Οξαλικό οξύ και τα άλατά του (oxalic acid)  1  

Ανόργανα κυανιούχα άλατα  5  

 

Α2. Αέρια 

 

 

 

 

 

Χημική ένωση  
TLV(mg/m

3

)  

Φθόριο  0.1  

Όζον  0.1  

Διαζωμεθάνιο (diazomethane)  0.2  

Φωσγένιο 
0.3  

Τριφθοριούχο βόριο (boron trifluoride)  1  

Χλώριο  
1  

Υδροφθόριο  3  

Διοξείδιο του αζώτου  5  

Υδροκυάνιο  10  

Υδρόθειο  10  

Δικυάνιο  10  

Μονοξείδιο του άνθρακα  50  
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Α3. Υγρά 

Χημική ένωση  
TLV(mg/m

3

)  

Ακετυλοχλωρίδιο (acetylchloride)  
---  

Αλκυλο – και αρυλονιτρίλια  
---  

3-χλωροπροπιονικό χλωρίδιο  ---  

Κετένη  ---  

Φθοροβορικό οξύ  ---  

Οξαλικό χλωρίδιο (oxalyl chloride)  ---  

Πενταχλωροαιθάνιο  ---  

Τριμεθυλοχλωροσιλάνιο (Chlorotrimethylsilane)  ---  

Τετρακαρβονυλικό νικέλιο  0.001  

Ισοκυανικός μεθυλεστέρας  0.02  

Ακρολεϊνη (acroleine)  0.1  

Βρώμιο (bromine)  0.1  

Αλλυλοχλωρίδιο (allylchloride)  1  

Βενζόλιο (benzene)  1  

Τριβρωμιούχο και τριχλωριούχο βόριο  1  

2-χλωροαιθανόλη (2-chloroethanol)  1  

Διμεθυλο και διαιθυλο-θειϊκός εστέρας  1  

Τετραβρωμοαιθάνιο  2  

Αλλυλική αλκοόλη (allylalcohol)  2  

Κροτοναλδεύδη  2  

Υδροφθορικό οξύ (hydrofluoric acid)  3  

Τετραχλωροαιθάνιο  5  

Βενζυλοχλωρίδιο και βρωμίδιο (benzylchloride, benzylbromide)  10  

Διθειάνθρακας  20  

---μικρότερο του 0,001 
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Β. ενώσεις με χρόνια τοξική δράση 

Οι παρακάτω ενώσεις ή ομάδες ενώσεων εμφανίζουν τοξική δράση κατά την εισπνοή των ατμών τους ή 

σκόνης, κατά την απορρόφηση από το δέρμα, ενώ ορισμένες δρουν διαβρωτικά. 

 

Β1. Αλκυλαλογονίδια 

 

Β2. Αρωματικές και αλειφατικές αμίνες 

  Εκλύουν επικίνδυνους ατμούς. Όλες οι αρωματικές αμίνες πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν πιθανές τοξικές 

ενώσεις. Πολλές αμίνες είναι γνωστές σαν καρκινογόνα. 

Χημική ένωση  TLV(mg/m
3

)  

Χλωροανιλίνες  ---  

Χλωρονιτροανιλίνες  ---  

Ν,Ν-διαιθυλοανιλίνη (N,N-diethylaniline)  ---  

Ν-αιθυλοανιλίνη  ---  

π-νιτροανιλίνη και ισομερή (p-nitroaniline)  1 ppm  

Ν-μεθυλανιλίνη  2 ppm  

Ν,Ν-διμεθυλανιλίνη  5 ppm  

Ανιλίνη (aniline)  5 ppm  

ο-τολουιδίνη και ισομερή (o-toluidine)  5 ppm  

Ξυλιδίνες  5 ppm  

π-φαινυλενοδιαμίνη και ισομερή (p-phenylenediamine)  0.1 mg  

Ανισιδίνες (αμινοανισόλες) (anisidine)  0.5 mg  

 

Β3. Φαινόλες και αρωματικές νιτροενώσεις  

Χημική ένωση  TLV(mg/m
3

)  

Βρωμοφόρμιο  0.5  

Ιωδομεθάνιο (iodomethane)  5  

Τετραχλωράνθρακας (carbon tetrachloride)  
10  

Χλωροφόρμιο (chloroform)  10  

1,2-διβρωμοαιθάνιο (1,2-dibromoethane)  20  

1,2-διχλωροαιθάνιο  50  

Βρωμοαιθάνιο (bromoethane)  200  

Μεθυλενοχλωρίδιο (methylene chloride)  200  
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  Εκλύουν επικίνδυνους ατμούς και απορροφούνται εύκολα από το δέρμα, ενώ οι φαινόλες είναι επίσης και 

διαβρωτικές.  

Χημική ένωση  TLV(mg/m
3

)  

Κατεχόλη και ρεσορκινόλη (catechole, resorcinol)  ---  

Χλωρο- και διχλωρο-φαινόλες (chlorophenol)  ---  

Νιτροφαινόλες (nitrophenol)  ---  

Διχλωρονιτροβενζόλια  ---  

Νιτροβενζόλιο (nitrobenzene)  1 ppm  

π-νιτροτολουόλιο και ισομερή (p-nitrotoluene)  5 ppm  

Φαινόλη (phenol)  5 ppm  

Κρεσόλες (cresol)  5 ppm  

Πικρικό οξύ (picric acid) (είναι και εκρηκτικό)  0.1 mg  

Δινιτροφαινόλες και δινιτροκρεσόλες (dinitrophenol)  0.2 mg  

μ-δινιτροτολουόλιο και ισομερή (m-dinitrotoluene)  1 mg  

π-χλωρονιτροβενζόλιο και ισομερή (p-chloronitrobenzene)  1 mg  

2,4-δινιτροτολουόλιο και ισομερή (2,4-dinitrotoluene)  1.5 mg  

    ---μικρότερο του 0,001 

 

8. Καρκινογόνες Ουσίες  

Α1  Αμίαντος (σκόνη)  

4-Αμινοδιφαινύλιο  

Αρσενικό οξύ και άλατα (arsenic acid)  

Αφλατοξίνες  

Βενζιδίνη και άλατα (benzidine)  

Βενζόλιο (benzene)  

Δι(χλωρομεθυλο)αιθέρας [bis(chloromethyl)ether]  

Λιθανθρακόπισσα  

2-Ναφθυλαμίνη (2-naphtylamine)  

Πεντοξείδιο του αρσενικού  

Τριοξείδιο του αρσενικού  

Χλωροδιμεθυλαιθέρας (chlorodimethylether)  

Χρωμικός ψευδάργυρος (zinc chromate)  

Α2  Αιθυλενοϊμίνη (αζιριδίνη) (aziridine)  

Ακρυλονιτρίλιο (acrylonitrile)  

Βυρήλλιο και ενώσεις του  
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Διαζωμεθάνιο  

Διαιθυλοθειϊκός εστέρας  

1,2-Διβρωμοαιθάνιο (1,2-dibromoethane)  

1,2-Διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο (1,2-dibromo-3-chloropropane)  

Διμεθυλοθειϊκός εστέρας  

Ν,Ν- Διμεθυλονιτρωδαμίνη  

1,1-Διμεθυλοϋδραζίνη (1,1-dimethylhydrazine)  

Δισ(4-αμινο-3-χλωροφαίνυλο)-μεθάνιο  

3,3’-Διχλωροβενζιδίνη  

Επιχλωροϋδρίνη (epichlorohydrine)  

Εξαμεθυλοτριαμίδιο του φωσφορικού οξέος (HMPA)  

Μεθυλοϊωδίδιο (methyliodide)  

5-Νιτροακεναφθένιο  

2-Νιτροναφθαλένιο  

2-Νιτροπροπάνιο (2-nitropropane)  

β-Προπιολακτόνη  

Προπυλενοϊμίνη (αζετιδίνη)  

Τετρακαρβονυλικό νικέλιο  

Υδραζίνη (hydrazine)  

Χρωμικό ασβέστιο (calcium chromate)  

Χρωμικό στρόντιο  

Β  Ακεταμίδιο (acetamide)  

Αλλυλοχλωρίδιο (allylchloride)  

Βενζυλοχλωρίδιο (benzylchloride)  

Δι(4-αμινοφαινυλο)μεθάνιο [di(4-aminοphenyl)methan]  

ο-Διανισιδινη (4,4’-διάμινο-3,3’-διμεθόξυ-διφαινύλιο)  

1,2-Διμεθυλοϋδραζίνη (1,2-dimethylhydrazine)  

1,4-Διοξάνιο (dioxane)  

1,1-Διχλωροαιθάνιο (1,1-dichloroethane)  

1,2-Διχλωροαιθάνιο  

Δι(2-χλωροαιθυλο)αιθέρας  

Κάδμιο και ενώσεις του  

2,4-Ξυλιδίνη  

π-Ξυλόλιο (p-xylene)  

Τριοξείδιο του αντιμονίου  
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Τριοξείδιο του χρωμίου  

ο-Τολουιδίνη(2-άμινο-τολουόλιο)  

ο-Τολουιδίνη(4,4’-διαμινο-3,3’-διμέθυλο-διφαινύλιο) 

1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο  

Τριχλωροαιθυλένιο  

Φαινυλοδιχλωρομεθάνιο  

Ν-Φαινυλο-2-ναφθυλαμίνη  

Φαινυλοτριχλωρομεθάνιο  

Χλωριωμένα διφαινύλια  

Χλωροφόρμιο (chloroform)  

Χρωμικά άλατα αλκαλικών μετάλλων 

 

9. Συλλογή Αποβλήτων  

 

Δοχείο Συλλογής 

Αποβλήτων  
Σύμβολο Περιγραφή κινδύνου 

Κατηγορία Χημικών 

Αποβλήτων 

Ο: Οργανικοί 

διαλύτες μη 

χλωριωμένοι  

FT 
Πολύ εύφλεκτα και 

τοξικά 

ΜΗ χλωριωμένοι 

Οργανικοί διαλύτες 

Η: Οργανικοί 

διαλύτες χλωριωμένοι  
T 

Πολύ εύφλεκτα και 

τοξικά 

Χλωριωμένοι 

Οργανικοί διαλύτες 

Α: Διαλύματα pH 6-8  Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα διαλύματα 

Ουδέτερα Διαλύματα 

Ανόργανων 

υπολειμμάτων (ΠΛΗΝ 

υδραργύρου) 

Q: Υπολείμματα 

υδραργύρου  
T+ Πολύ τοξικά 

Ανόργανα 

υπολείμματα 

υδραργύρου (Hg) 

Μ: Μεταλλικά 

υπολείμματα που 

μπορεί να 

επανακτηθούν  

Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια 

Υπολείμματα 

μετάλλου Μ (να 

προσδιοριστεί το 

μέταλλο Μ) 

S: Ανόργανα στερεά 

υλικά  
Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά Ανόργανα άλατα 
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10. Γενικός  Κατάλογος Ασφάλειας Εργαστηρίων 

 

Ημερομηνία:  Κτίριο:  Δωμάτιο:  

Υπεύθυνος:  Επιθεωρήθηκε από τον:  

 

Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να παραδίδεται στον Πρόεδρο του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

στην Επιτροπή Ασφάλειας. Το οποιοδήποτε `όχι` θα πρέπει να αιτιολογείται.  

 

Γενική ασφάλεια 

 

Γενική ασφάλεια  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Οι διάδρομοι διατηρούνται καθαροί και δεν υπάρχουν εμπόδια;     

2. Το πάτωμα είναι στεγνό και όχι γλιστερό;     

3. Οι πάγκοι είναι καθαροί και οργανωμένοι;     

4. Τα κινούμενα μηχανικά μέρη (π.χ. αντλίες κενού) είναι κατάλληλα 

προστατευμένα;  
    

5. Υπάρχει τροφή αποθηκευμένη κοντά σε τοξικά και βλαβερά υλικά;     

6. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες, που περιέχουν μόνο τροφή (στερεά ή υγρά), ή 

είναι ακατάλληλοι για τροφή, έχουν σημανθεί με σαφήνεια;  
   

7. Όσοι εργάζονται μέσα στο εργαστήριο πλένουν τα χέρια (και γενικότερα τις 

περιοχές του δέρματος που έχουν εκτεθεί σε χημικές ουσίες) πριν φύγουν από το 

εργαστήριο;  

   

8. Έχει το εργαστήριο γραπτό σχέδιο ασφαλείας;     

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

Emergency Preparedness Y N N/A  

Ετοιμότητα για περιστατικά εκτάκτου ανάγκης  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Το σχέδιο για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι 

τοιχοκολλημένο σε οφθαλμοφανές σημείο;  
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2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κατάλογος των ονομάτων με τα οποία θα 

πρέπει να γίνει άμεση επικοινωνία βρίσκεται δίπλα στο κουτί πρώτων βοηθειών;  
   

3. Είναι σημειωμένοι οι αριθμοί τηλεφώνων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

δίπλα ή κοντά στο τηλέφωνο; Είναι ευδιάκριτοι;  
   

4. Υπάρχει σχέδιο για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης για το οποίο το προσωπικό 

είναι ενήμερο;  
   

5. Το κουτί Πρώτων Βοηθειών περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά; Τα υλικά είναι 

σε καλή κατάσταση για άμεση χρήση; Το κουτί είναι σε προσιτό (από όλους) 

μέρος;  

   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

Πρόνοια για περίπτωση σεισμού  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Τα ερμάρια των χημικών είναι καλά στερεωμένα και δεμένα στους τοίχους;     

2. Έπιπλα, φιάλες αερίων και άλλα μηχανήματα ή συσκευές, είναι καλά 

στερεωμένα;  
   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

Fire Safety 

 

Πυρασφάλεια 
Ναι Οχι Ν/Α 

1. Οι απαραίτητοι πυροσβεστήρες βρίσκονται τοποθετημένοι σε απόσταση 

μικρότερη των 30 m και έχουν επιθεωρηθεί τον τελευταίο χρόνο; 

   

2. Υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 45 cm πάνω από ερμάρια αποθήκευσης;     

3. Οι έξοδοι και οι διάδρομοι είναι ελεύθεροι χωρίς εμπόδια;     

4. Τα σήματα που δείχνουν την έξοδο είναι ευδιάκριτα;     

5. Το εύρος των διαδρόμων και των εξόδων είναι μεγαλύτερο από ένα μέτρο;     
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Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical  

Ηλεκτρολογικά  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Τα ηλεκτρικά καλώδια και οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

(έλεγχος στις γειώσεις, μόνωση καλωδίων κλπ)  

   

2. Συσκευές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται έχουν αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό 

ρεύμα; (το καλώδιο είναι εκτός πρίζας)  

   

Παρατηρήσεις:  

 

Βλαβερές ουσίες  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Όλα τα δοχεία συμπεριλαμβανομένου και των δοχείων που δεν περιέχουν 

βλαβερά χημικά (όπως νερό) έχουν σημανθεί με ολόκληρο το χημικό όνομα και όχι 

με συντομογραφίες;  

   

2. Τα επικίνδυνα χημικά είναι μακριά από τους νεροχύτες;     

3. Υλικά τα οποία δεν είναι συμβατά έχουν διαχωριστεί μεταξύ τους; (π.χ. οξέα με    
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βάσεις)  

4. Είναι όλα τα δοχεία κλειστά;     

5. Βρίσκονται όλα τα εύφλεκτα υγρά στους ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους 

(ερμάρια) για την φύλαξη εύφλεκτων υλικών; (Επιτρέπεται να βρίσκονται εκτός των 

ερμαρίων μέχρι και τρία λίτρα εύφλεκτων υγρών);  

   

6. Αν στο ψυγείο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, είναι αυτό κατάλληλο (explosion-proof) 

για την αποθήκευσή τους;  

   

7. Τα μεταλλικά ερμάρια είναι σε καλή κατάσταση (δεν υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις 

σκουριάς);  

   

8. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες τεχνικές για την ελάττωση της 

εξάτμισης των διαλυτών; (Π.χ. χρησιμοποιούνται παγίδες; Οι διεργασίες με ανοικτά 

δοχεία είναι περιορισμένες στο ελάχιστο δυνατό;)  

   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

Compressed Gas Cylinder Safety 

 

Κύλινδροι που περιέχουν αέρια υπό πίεση  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Οι κύλινδροι είναι προστατευμένοι από εξωτερική θερμότητα, αποθηκευμένοι σε 

μέρος ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από εύφλεκτα υλικά;  

   

2. Οι κύλινδροι είναι αποθηκευμένοι μακριά από τις κύριες εξόδους;     

3. Οι κύλινδροι που είναι μεγαλύτεροι από 65 cm, είναι όρθιοι και ασφαλισμένοι με 

μεταλλικές αλυσίδες στο 1/3 και 2/3 του ύψους τους;  

   

4. Κάθε ζεύγος αλυσίδων προσδένει το πολύ δύο κυλίνδρους;     

5. Οι κύλινδροι που δεν χρησιμοποιούνται είναι κλειστοί: Τα καπάκια των βαλβίδων 

είναι στην θέση τους.  

   

6. Η μεταφορά των κυλίνδρων γίνεται με τρόπο ασφαλή; (Πρόσδεση πάνω στα 

ειδικά για τον σκοπό αυτό καροτσάκια).  

   

7. Υπάρχει η κατάλληλη σήμανση στις γραμμές των αερίων; 

 

   

Παρατηρήσεις 
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Συσκευές ασφαλείας και υγείας Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Οι απαγωγοί έχουν ελεγχθεί εντός του τελευταίου χρόνου όσον αφορά την σωστή 

λειτουργία τους; 

   

2. Η αποθήκευση εντός του απαγωγού είναι η ελάχιστη δυνατή;    

3. Το μπροστινό κάλυμμα του απαγωγού βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο;    

4. Είναι δυνατή η πρόσβαση στο ντους ασφαλείας και τα λουτρά ματιών σε λιγότερο 

από 10 δευτερόλεπτα; 

   

5. Η διαδρομή προς το ντους ασφαλείας και τα λουτρά ματιών είναι ελεύθερη 

εμποδίων; 

   

6. Το ντους ασφαλείας και τα λουτρά ματιών δοκιμάζονται κάθε μήνα από τους 

τεχνικούς; 

   

Παρατηρήσεις: 
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Βλαβερά απόβλητα  

Βλαβερά απόβλητα  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Όλα τα χημικά, ραδιολογικά και βιολογικά απόβλητα έχουν τοποθετηθεί στα 

κατάλληλα δοχεία και σημανθεί κατάλληλα;  
   

2. Όλα τα δοχεία αποβλήτων είναι κλειστά;     

3. Διαρροές ή πιτσιλίσματα από τα χημικά έχουν καθαριστεί;     

4. Όλα τα χημικά απόβλητα έχουν απομακρυνθεί από το εργαστήριο μέσα σε 

διάστημα 9 μηνών από την πρώτη μέρα συλλογής τους;  
   

5. Υπάρχει τοποθετημένο στον τοίχο πόστερ που εικονίζει την μεθοδολογία 

συλλογής αποβλήτων;  
   

Παρατηρήσεις:  

 

 

Personal Prodective Equipment (PPE)  

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΑΠΕ)  Ναι  Όχι  Ν/Α  

1. Είναι όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας (γάντια, προστασία ματιών, 

εργαστηριακές ποδιές κλπ) για την εργασία στο εργαστήριο διαθέσιμος και σε καλή 

κατάσταση;  

   

2. Είναι οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο εκπαιδευμένοι για τον σκοπό, τους 

περιορισμούς και την κατάλληλη χρήση των ΑΠΕ;  

   

3. Οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλη βαμβακερή ποδιά όταν δουλεύουν στο 

εργαστήριο;  

   

4. Φορούν οι εργαζόμενοι γυαλιά ασφαλείας μέσα στο χώρο του εργαστηρίου;     

5. Έχουν την απαραίτητη ενδυμασία για την δουλειά εντός του εργαστηρίου; (να 

αποφεύγονται ανοικτά παπούτσια, κοντά παντελόνια ή φούστες, baggy ενδυμασία, 

τα μακριά μαλλιά αν είναι κατάλληλα δεμένα κλπ)  

   

Παρατηρήσεις:  
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11. Κατάταξη βιολογικών παραγόντων 

 

Με τον όρο  «Βιολογικοί παράγοντες» oρίζονται οι μικροοργανισμοί, μεταξύ των οποίων και οι γενετικά 

τροποποιημένοι, κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του ανθρώπου, που είναι δυνατό να προκαλέσουν 

οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. 

 

Ομάδα 1: 

Περιλαμβάνει κάθε βιολογικό παράγοντα που είναι απίθανο να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο. 

Ομάδα 2: 

Περιλαμβάνει κάθε βιολογικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια στον άνθρωπο  καθώς και σε 

άτομα με τα οποία συνεργάζεται αλλά όχι στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει αποτελεσματική, προληπτική ή 

θεραπευτική αγωγή. 

Ομάδα 3: 

Περιλαμβάνει κάθε βιολογικό παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο και 

συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα πρόσωπα στο εργαστήριο και άλλα πρόσωπα, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος 

να διαδοθεί στο κοινωνικό σύνολο, αλλά, υπάρχει αποτελεσματική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή. 

Ομάδα 4: 

Περιλαμβάνει κάθε βιολογικό παράγοντα που προκαλεί σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό 

κίνδυνο για τα πρόσωπα στο εργαςστήριο και άλλα πρόσωπα, ενδέχεται να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο 

διάδοσης στο κοινωνικό σύνολο και για τον οποίο συνήθως δεν υπάρχει αποτελεσματική προληπτική ή 

θεραπευτική αγωγή. 

Βιολογικός παράγοντας ο οποίος δεν έχει καταταχθεί σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες, περιλαμβάνεται 

στην ανώτερη ομάδα κινδύνου. 

 

Ενδείξεις δίνονται υπό μορφή σημειώσεων που επισημαίνουν τα εξής: 

 

Α :  Πιθανή πρόκληση αλλεργικών φαινομένων 

 

D :  O κατάλογος των φοιτητών που έχουν εκτεθεί στον εν λόγω βιολογικό παράγοντα πρέπει να τηρείται επί 

χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών αφότου οι φοιτητές αποδεδειγμένως εξετάθησαν για τελευταία φορά στον 

βιολογικό παράγοντα. 

 

Τ :  Παραγωγή τοξινών 

 

V :  Υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. 
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Α.   ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

και παρόμοιοι μικροοργανισμοί 

 

Σημείωση:  Για τους βιολογικούς παράγοντες του παρόντος καταλόγου, η ένδειξη «spp» αναφέρεται στα άλλα 

είδη που είναι αποδεδειγμένως παθογόνα για τον άνθρωπο. 

 

Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 

 

2 

 

Actinomadura madurae 2  

Actinomadura pelletieri 2  

Actinomyces gerencseriae 2  

Actinomyces israelii 2  

Actinomyces pyogenes 2  

Actinomyces spp 2  

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium 

haemolyticum 

 

2 

 

Bacillus anthracis 3  

Bacteroides fragilis 2  

Bartonella bacilliformis 2  

Bartonella quintana (Rochalinaea quintana) 2  

Bartonella (Rochalinea) spp 2  

Bordetella bronchiseptica 2  

Bordetella parapertussis 2  

Bordetella pertussis 2 V 

Borrelia burgdorferi 2  

Borrelia duttonii 2  

Borrelia recurrentis 2  

Borrelia spp 2  

Brucella abortus 3  

Brucella canis 3  

Brucella melitensis 3  

Brucella suis 3  

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3  

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3  

Campylobacter fetus 2  

Campylobacter jejuni 2  

Campylobacter spp 2  

Cardiobacterium hominis 2  

Chlamydia pneumonia 2  

Chlamydia trachomatis 2  

Chlamydia psittaci (πτηναία στελέχη) 3  

Chlamydia psittaci (λοιπά στελέχη) 2  

Clostridium botutinum 2 T 

Clostridium perfringens 2  

Clostridium tetani 2 T,V 

Clostridium spp 2  
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Corynebacterium diphtheria 2 T,V 

Corynebacterium minutissimum 2  

Corynebacterium pseudotuberculosis 2  

Corynebacterium spp 2  

Coriella burnetii 3  

Edwardsiella tarda 2  

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2  

Ehrlichia spp 2  

Eikenella corrodens 2  

Enterobacter aerogenes/cloacae 2  

Enterobacter spp 2  

Ånterococcus spp 2  

Erysipelothrix rhusiopathiae 2  

Escherichia coli (εξαίρεση των μη παθογόνων στελεχών) 2  

Εscherichia coli, βερυκυτταροτοξικά στελέχη  

(π.χ. 0157:Η7 ή 0103) 

 

3(**) 

 

Τ 

Flavobacterium meningosepticum 2  

Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2  

Francisella tularensis (Τύπος Α) 3  

Francisella tularensis (Τύπος Β) 2  

Fusobacterium necrophorum 2  

Gardnerella vaginalis 2  

Haemophilus ducreyi 2  

Haemophilus influenza 2  

Haemophilus spp 2  

Helicobacter pylori 2  

Klebsiella oxytoca 2  

Klebsiella pneumonia 2  

Klebsiella spp 2  

Legionella pneumophila 2  

Legionella spp 2  

Leptospira interrogans (όλοι οι ορότυποι) 2  

Listeria monocytogenes 2  

Listeria invanovii 2  

Morganella morganii 2  

Mycobacterium africanum 3 V 

Mycobacterium avium/intercellulare 2  

Mycobacterium bovis (εξαίρεση στελέχους BCG) 3 V 

Mycobacterium chelonae 2  

Mycobacterium fortuitum 2  

Mycobacterium kansasii 2  

Mycobacterium leprae 3  

Mycobacterium malmoense 2  

Mycobacterium marinum 2  

Mycobacterium microti 3(**)  
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Mycobacterium paratuberculosis 2  

Mycobacterium scrofulaceum 2  

Mycobacterium simiae 2  

Mycobacterium szulgai 2  

Mycobacterium tuberculosis 3 V 

Mycobacterium ulcerans 3(**)  

Mycobacterium xenopi 2  

Mycoplasma caviae 2  

Mycoplasma hominis 2  

Mycoplasma pneumonia 2  

Neisseria gonorrhoeae 2  

Neisseria meningitides 2 V 

Nocardia asteroids 2  

Nocardia brasiliensis 2  

Nocardia farcinica 2  

Nocardia nova 2  

Nocardia otitidiscaviarum 2  

Pasteurella mubocida 2  

Pasteurella spp 2  

Peptostreptococcus anaerobius 2  

Plesiomonas shigelloides 2  

Porphyromonas spp 2  

Prevotella spp 2  

Proteus mirabilis 2  

Proteus penneri 2  

Proteus vulgaris 2  

Providencia alcalifaciens 2  

Providencia rettgeri 2  

Providencia spp 2  

Pseudomonas aeruginosa 2  

Rhodococcus equi 2  

Rickettsia akari 3(**)  

Rickettsia Canada 3(**)  

Rickettsia conorii 3  

Rickensia Montana 3(**)  

Rickettsia typhi (Rickensia mooseri) 3  

Rickensia prowazekii 3  

Rickensia rickettsia 3  

Rickettsia tsutsugamushi 3  

Rickettsia spp 2  

Salmonella arizonae 2  

Salmonella enteritidis 2  

Salmonella typhimurium 2  

Salmonella paratyphi   A, B, C 2 V 

Salmonella typhi 3(**) V 



                  Κανόνες Ασφάλειας & Υγείας Εργαστηρίων 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών  

                                                    Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

2019-2020 

 

61 
 

Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Salmonella (άλλα ορολογικά είδη) 2  

Serpulina spp 2  

Shigella boydii 2  

Shigella dysenteriae (τύπος 1) 3(**) Τ 

Shigella disenteriae,εκτός  του τύπου 1 2  

Shigella flexneri 2  

Shigella sonnei 2  

Staphylococcus aureus 2  

Streptobacillus moniliformis 2  

Streptococcus pneumonia 2  

Streptococcus pyogenes 2  

Streptococcus suis 2  

Streptococcus spp 2  

Treponema carateum 2  

Treponema pallidum 2  

Treponema pertenue 2  

Treponema spp 2  

Vibrio cholerae (και ο Εl Tor) 2  

Vibrio parahaemolyticus 2  

Vibrio spp 2  

Yersinia enterocolitica 2  

Yersinia pestis 3 V 

Yersinia pseudotuberculosis 2  

Yersinia spp 2  

 

 
B.  IOI (*) 

 

Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Adenoviridae 2  

Arenaviridae   

   

   Σύμπλεγμα των ιών LCM-Lassa (αρενοιοί του Παλαιού Κόσμου):   

      Ιός Lassa 4  

      Ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας 

(νευροτρόπα στελέχη) 

 

 

3 

 

      Ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (λοιπά στελέχη) 

 

 

2 

 

      Ιός Mopeia 2  

      Άλλοι ιοί του συμπλέγματος LCM – Lassa 2  

Σύμπλεγμα των ιών Tacaribe (αρενοïοί του Νέου κόσμου):   

      Ιός Guanarito       4  

      Ιός Junin 4  
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

      Ιός Sabia 4  

      Ιός Ìachupo 4  

      Ιός Flexal 3  

      Λοιποί ιοί του συμπλέγματος Tacaribe 2  

Astroviridae 2  

Bunyaviridae   

   Ιός Belgrade (γνωστός και ως Dobrava) 3  

   Ιός Bhanja 2  

   Iός Bunyamwera 2  

   Ιός Germiston 2  

   Ιός Oropouche 3  

   Ιός Sin nombre (επισήμως Muerto Canyon) 3  

   Ιός εγκεφαλίτιδας Καλιφόρνιας 2  

Ιοί Hanta:   

   Hantaan (Κορεατικός αιμορραγικός πυρετός) 3  

   Ιός Seoul 3  

   Iός Puumala 2  

   Ιός Prospect Hill 2  

   Λοιποί ιοί Hanta 2  

Nαιροïοί:   

   Αιμορραγικός πυρετός Κογκό /Κριμαίας 4  

   Ιός Hazara 2  

Φλεβοïοί:   

   Πυρετός Rift Valley 3 V 

   Ιός τριήμερου πυρετού 2  

   Ιός Toscana 2  

  Λοιποί γνωστοί παθογόνοι Bunyavirus 2  

Caliciviridae   

   Ιός ηπατίτιδας Ε 3(**)  

   Ιός Norwalk 2  

   Λοιποί Caliciviridae 2  

Coronaviridae 2  

Filoviridae   

   Ιός Ebola 4  

   Iός Marbourg 4  

Flaviviridae   

   Αυστραλιακή επιδημική εγκεφαλίτιδα (Εγκεφαλίτιδα Μurray Valley) 3  

   Ιός εγκεφαλίτιδας από κρότωνες της Κεντρικής Ευρώπης 3(**) V 

   Absettarov 3  

   Hansalova 3  

   Hypr 3  

   Kumlinge 3  

   Iός δαγγείου τύπου 1 έως 4 3  

   Ιός ηπατίτιδας Γ 3(**) D 
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

   Ιός ηπατίτιδα G 3(**) D 

   Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα B 3 V 

   Ιός Kyasanur Forest 3 V 

   Ασθένεια Louping 3(**)  

   Omsk (a) 3 V 

   Powassan 3  

   Rocio 3  

   Ρωσική εαρινή-θερινή εγκεφαλίτιδα (α) 3 V 

   Εγκεφαλίτιδα St. Louis 3  

   Ιός Wesselsbron 3(**)  

   Ιός Δυτικού Νείλου 3  

   Κίτρινος πυρετός 3 V 

   Λοιποί γνωστοί παθογόνοι φλαβινοïοί 2  

Hepadnaviridae   

   Ιός ηπατίτιδας Β 3(**) V,D 

   Ιός ηπατίτιδας Δ( Δέλτα) (β) 3(**) V,D 

Herpesviridae   

  Κυτομεγαλοïός 2  

   Ιός Epstein-Barr 2  

   Herpesvirus simiae (Ιός Β) 3  

   Ιός απλού έρπητα τύπων 1 και 2 2  

   Ιός έρπητα ζωστήρα-ανεμοβλογιάς 2  

   Ανθρώπινος Β-λεμφοτρόπος Ιός (HBLV - HHV6) 2  

   Ανθρώπινος ερπητοïός τύπου 7 2  

   Ανθρώπινος ερπητοïός τύπου 8 2 D 

Orthomyxoviridae   

   Ιοί γρίπης τύπων Α,Β και Γ 2 V(γ) 

   Orthomyxoviridae κροτωνικής προέλευσης: ιοί Dhori και  

Thogoto    

2 V(γ) 

Papovaviridae   

   Ιοί ΒΚ και JC 2 D(δ) 

   Ανθρώπινοι θηλωματοïοί 2 D(δ) 

Paramyxoviridae   

   Ιός ιλαράς 2 V 

   Iός επιδημικής παρωτίτιδας 2 V 

   Ιός ασθένειας Newcastle 2  

   Παραγριπικοί ιοί τύπων 1 εώς 4 2  

   Συγκυτιακός αναπνευστικός Ιός 2  

Parvoviridae   

   Ανθρώπινος κοκκοïός (Β 19) 2  

Picornaviridae   

   Iός οξείας αιμορραγικής επιπεφυκίτιδας (AHC) 2  

   Iσχιοïοί 2  

   Ηχοïοί 2  

   Ιός ηπατίτιδας Α ( ανθρώπινος εντεροïός 72) 2 V 
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

   Iός πολιομυελίτιδας 2 V 

   Ρινοïοί 2  

Poxviridae   

   Iός ευλογιάς βουβάλου (ε) 2  

   Ιός ευλογιάς αγελάδας  2  

   Ιός ευλογιάς ελέφαντος (ζ) 2  

   Ιός όζου των αμέλκτων 2  

   Ιός Molluscum contagiosum 2  

   Iός ευλογιάς πιθήκου 3 V 

   Ιός ελκώδους στοματίτιδας προβάτου 2  

   Ιός ευλογιάς κονίκλου (η) 2  

   Ιός δαμαλίτιδας 2  

   Ιοί Variola (μείζων και ελάσσων) 4 V 

   Ιός Whitepox (ιός variola) 4 V 

   Ιοί ευλογιάς Yata (Tana και Yaba) 2  

Reoviridae   

   Coltivirus 2  

   Aνθρώπινοι Rocavirus 2  

   Orbivirus 2  

   Reovirus 2  

Retroviridae   

Ιοί του συνδρόμου ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας  (AIDS) 3(**) D 

 Aνθρώπινοι λεμφοτρόποι ιοί κυττάρων Τα (HTLV)  

   Τύπων 1 και 2 

3(**) D 

   Ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SIV) (θ) 3(**)  

Rhabdoviridae   

   Ιός λύσσας 3(**) V 

   Ιός κυστιώδους στοματίτιδας 2  

Togaviridae   

   Aλφαïοί:   

   Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Ανατολικής Αμερικής 3 V 

   Ιός Bebaru 2  

   Ιός Chikungunya 3  

   Ιός Everglades 3(**)  

   Ιός Μayaro 3  

   Ιός Mucambo 3(**)  

   Iός Ndumu 3  

   Ιός O’nyong-nyong 2  

   Ιός του ποταμού Ross 2  

   Iός του δάσους Semliki 2  

   Ιός Sindbis 2  

   Iüò Tonate 3(**)  

   Βενεζουελανική εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου 3 V 

   Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Δυτικής Αμερικής 3 V 

   Λοποί γνωστοί αλφαïοί 2  
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Ιός ερυθράς (rubella) 2 V 

Toroviridae 2  

Mη καταταγμένοι ιοί   

   Ιοί ηπατίτιδας που δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί 3(**) D 

   Ιός  της ιππείου ιλαράς (Equipe morbillivirus) 4  

Μη προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόμενοι με μεταδοτικές 

σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) 

  

   Aσθένεια Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(δ) 

   Παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(δ) 

  Σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) και άλλες 

συναφείς ΜΣΕ των ζώων (i) 

3(**) D(δ) 

   Σύνδρομο Gerstmann-Straussler-Scheinker 3(**) D(δ) 

   Kuru 3(**) D(δ) 

 
(*)     Βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 7 

(**)  Βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 8 

(α) Ιός εγκεφαλίτιδας από κρότωνες 

(β)   Για να έχει ο ιός της ηπατίτιδας Δ παθογόνο δράση στα πρόσωπα στην εργασία απαιτείται μόλυνση 

ταυτόχρονη ή δευτερογενής σε σχέση με τη μόλυνση που προκαλεί ο ιός της ηπατίτιδας Β. 

         Επομένως, ο εμβολιασμός κατά του ιού της ηπατίτιδας Β προστατεύει από τον ιό της ηπατίτιδας Δ 

(Δέλτα) όσα πρόσωπα στην εργασία δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β. 

(γ) Μόνον όσον αφορά τους τύπους Α και Β. 

(δ) Συνιστάται για τις εργασίες που συνεπάγονται άμεση επαφή με τους παράγοντες αυτούς. 

(ε) Με την εγγραφή αυτή προσδιορίζονται δύο ιοί, ένα γένος του ιού της «ευλογιάς βουβάλου» και μια 

παραλλαγή του ιού της «δαμαλίτιδας»  

(ζ)   Παραλλαγή του ιού της «ευλογιάς αγελάδας». 

(η) Παραλλαγή του ιού της  «δαμαλίτιδας». 

(θ) Δεν υπάρχει σήμερα καμιά απόδειξη για την μόλυνση του ανθρώπου από άλλους ρετροïούς που 

προέρχονται από πίθηκο. Για τους λόγους πρόνοιας, συνιστάται περιορισμός επιπέδου 3 για τις εργασίες 

που συνεπάγονται έκθεση των προσώπων στην εργασία σε αυτούς τους ρετροïούς. 

(ι) Δεν υπάρχουν τεκμήρια για μολύνσεις του ανθρώπου από παράγοντες που ευθύνονται για άλλες 

μεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) των ζώων.  Ωστόσο, συνιστώνται τα μέτρα 

περιορισμού για τους παράγοντες που έχουν ταξινομηθεί στην ομάδα κινδύνου 3(**) ως προφυλακτικό 

μέτρο κατά τις εργασίες σε εργαστήρια εκτός από εκείνες τις εργασίες σε εργαστήρια που σχετίζονται 

με ένα ταυτοποιηθέντα παράγοντα υπεύθυνο για τη νόσο  scrapie (λοιμώδης εκφυλιστική 

εγκεφαλοπάθεια των προβάτων) για τις οποίες το επίπεδο περιορισμού 2 είναι επαρκές. 
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Γ. ΠΑΡΑΣΙΤΑ 

 

 

Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Acanthamoeba castellani 2  

Anclyostoma duodenale 2  

Angiostrongylus cantonensis 2  

Angiostrongylus costaricensis 2  

Ascaris lumbricoides 2 A 

Ascaris suum 2 A 

Babesia divergens 2  

Babesia microti 2  

Balantidium coli 2  

Brugia malayi 2  

Brugia pahangi 2  

Capillaria philippinensis 2  

Capilaria spp 2  

Clonorchis sinensis 2  

Clonorchis viverrini 2  

Cryptosporidium parvum 2  

Cryptosporidium spp 2  

Cyclospora cayetanensis 2  

Dipetalonema streptocerca 2  

Diphyllobothrium latum 2  

Dracunculus medinensis 2  

Echinococcus granulosus 3(**)  

Echinococcus multilocularis 3(**)  

Echinococcus vogeli 3(**)  

Entamoeba histolytica 2  

Fasciola gigantica 2  

Fasciola hepatica 2  

Fasciolopsis buski 2  

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2  

Hymenolepis diminuta 2  

Hymenolepis nana 2  

Leishmania brasiliensis 3(**)  

Leishmania donovani 3(**)  

Leishmania ethiopica 2  

Leishmania Mexicana 2  

Leishmania peruviana 2  

Leishmania tropica 2  

Leishmania major 2  

Leishmania spp 2  

Loa loa 2  

Mansonella ozzardi 2  

Mansonella Persians 2  
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Βιολογικός παράγοντας Ταξινόμηση Σημειώσεις 

Naegleria fowleri 2  

Necator americanus 2  

Onchocerca volvulus 2  

Opisthorchis felineus 2  

Opisthorchis spp 2  

Paragonimus westermani 2  

Plasmodium falciparum 3(**)  

Plasmodium spp (ανθρώπου και πιθήκου) 2  

Sarcocystis suihominis 2  

Schistosoma haematobium 2  

Schistosoma intercalatum 2  

Schistosoma japonicum 2  

Schistosoma mansoni 2  

Schistosoma mekongi 2  

Strongyloides stercoralis 2  

Strongyloides spp 2  

Taenia saginata 3(**)  

Taenia solum 2  

Toxocara canis 2  

Toxoplasma gondii 2  

Trichinella spiralis 2  

Trichuris trichiura 2  

Trypanosoma brucei brucei 2  

Trypanosoma brucei gambiense 2  

Trypanosoma brusei rhodesiense 3(**)  

Trypanosoma cruzi 3  

Wuchereria bancrofti 2  

(**)  Βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθμ.8 

 
Δ. ΜΥΚΗΤΕΣ 

 

 

Βιολογικός παράγοντας 

 

Ταξινόμηση 

 

Σημειώσεις 

 

Aspergillus fumigatus 2 A 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3  

Candida albicans 2 A 

Candida tropicalis 2  

Cladophialophora bantiana (επισήμως: Xylohypha bantiana, 

Cladosporium bantianum trichoides 

3  

Coccidioides immitis 3 A 

Cryptococcus neoformans var neoformans 

(Filobasidiella neofarmans var. neoformans) 

2 A 

Cryptococcus neoformans var. gattii  

(Filobasidiella bacillispora) 

2 A 



                  Κανόνες Ασφάλειας & Υγείας Εργαστηρίων 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών  

                                                    Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

2019-2020 

 

68 
 

Emmonsia parva var. parva 2  

Emmonsia parva var. crescens 2  

Epidermophyton floccosum 2 A 

Fonsecaea compacta 2  

Fonsecaea pedrosoi 2  

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 

(Ajellomyces capsulatus) 

3  

Histoplasma capsulatum duboisii 3  

Madurella grisea 2  

Madurella mycetomatis 2  

Microsporum spp 2 A 

Neotestudina rosatii 2  

Paracoccidioides brasiliensis 3  

Penicillium marneffei 2 A 

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria bogdii) 2 A 

Scedosporium prolificans (Inflatum) 2  

Sporothrix schenckii 2  

Trichophyton rubrum 2  

Trichophyton spp 2  

 

 

12.Ενδείξεις για τα μέτρα περιορισμού και τα επίπεδα περιορισμού 

 

Τα μέτρα που περιέχονται στο παράρτημα αυτό εφαρμόζονται ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων, την 

αξιολόγηση του κινδύνου για τα πρόσωπα στην εργασία και τη φύση του σχετικού βιολογικού παράγοντα 

 

 

 

Α.   Μέτρα περιορισμού 

 

Β.  Επίπεδα περιορισμού 
 

 

 

 

  

2 
 

 

3 

 

 

4 

 

1. 

 

Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι σε 

ξεχωριστό μέρος από το χώρο των άλλων 

δραστηριοτήτων στο ίδιο κτίριο.  

 

Όχι 

 

συνιστάται 

 

ναι 

 

2. 

 

Ο προσαγόμενος και ο απαγόμενος αέρας 

πρέπει να διηθείται με φίλτρο (ΗΕΡΑ) ή 

άλλο παρόμοιο σύστημα 

 

Όχι 

 

ναι, για τον 

απαγόμενο αέρα 

 

ναι, για τον 

προσαγόμενο και τον 

απαγόμενο αέρα 

 

3. 

 

Η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνο 

σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην 

εργασία. 

 

Συνιστάται 

 

ναι 

 

ναι, μέσω 

αερόκλειθρου 

προθαλάμου (air lock) 
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Α.   Μέτρα περιορισμού 

 

Β.  Επίπεδα περιορισμού 
 

 

4. 

 

O χώρος εργασίας πρέπει να είναι 

δυνατόν να σφραγίζεται για να είναι 

δυνατή η απολύμανσή του 

 

Όχι 

 

συνιστάται 

 

ναι 

 

5. 

 

Καθορισμένες μέθοδοι απολύμανσης 

 

 

Ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

6. 

 

Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται 

υπό πίεση χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής 

 

Όχι 

 

συνιστάται 

 

ναι 

 

7. 

 

Αποτελεσματικός έλεγχος των φορέων, 

π.χ. τρωκτικά και έντομα 

 

Συνιστάται 

 

ναι 

 

ναι 

 

8. 

 

Επιφάνειες αδιάβροχες και 

ευκολοκαθάριστες 

 

ναι 

(πάγκοι) 

 

ναι (πάγκοι) 

και δάπεδο) 

 

ναι (πάγκοι, τοίχοι, 

δάπεδο, οροφή) 

 

9. 

 

Επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα, τα 

αλκάλια, τους διαλύτες και τα 

απολυμαντικά 

 

Συνιστάται 

 

ναι 

 

 

ναι 

 

10. 

 

Ασφαλής αποθήκευση βιολογικών 

παραγόντων 

 

Ναι 

 

ναι 

 

ιδιαίτερα ασφαλής 

αποθήκευση 

 

 

11.  

 

Πρέπει να υπάρχει παράθυρο παρατήρησης 

άλλο αντίστοιχο σύστημα, ώστε να είναι 

δυνατή η παρατήρηση των προσώπων στην 

εργασία 

 

συνιστάται 

 

συνιστάται 

 

ναι 

 

12. 

 

Κάθε εργαστήριο πρέπει να περιέχει τον 

δικό του εξοπλισμό 

 

Όχι 

 

συνιστάται 

 

ναι 

 

13. 

 

Ο χειρισμός μολυσμένου υλικού, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ζώων, 

πρέπει να γίνεται σε θάλαμο ασφαλείας ή 

απομόνωσης ή άλλα κατάλληλα μέσα 

περιορισμού 

 

ανάλογα με 

την 

περίπτωση 

 

ναι, αν ο 

μολυσματικός 

παράγοντας είναι 

αερογενώς 

μεταφερόμενος 

 

 

ναι 

 

14. 

 

Κλίβανος για την αποτέφρωση των 

πτωμάτων των ζώων 

 

Συνιστάται 

 

ναι (να είναι 

διαθέσιμος) 

 

 

ναι επιτόπου 
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Αναφορές  

 

Το κείμενο αυτό βασίστηκε στους παλαιότερους κανόνες ασφαλείας του τμήματος Φυσικών Επιστημών, 

καθώς και στα παρακάτω συγγράμματα.  

 

1) Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία 

Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων - Κανονισμός CLP 

 

2) Ο περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμος, Ε.Ε Παρ III (Ι) Αρ. 3487,6.4.2001,Αριθμός 144 

 

3) Μέτρα ασφαλείας και κανόνες συμπεριφοράς στα εργαστήρια χημείας, Λιάνα Ιατρίδου, Θανάσης 

Κουτσολέλος, Ηράκλειο Κρήτης 1993.  

 

4) Microscale Inorganic Chemistry. Comprehensive Laboratory Experience, Zvi Szafran, Ronald M. 

Pike, Mono M. Singh, John Wiley & Sons, inc, 1996.  

 

5) http://echa.europa.eu/ 

6) http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/  

7) http://msds.pdc.cornell.edu/msdssrch.asp  

8) http://www.ci.phoenix.az.us/MSDS/msdsweb.html  

9)  http://www.msdsonline.com/ , περιέχουν δεδομένα για πολλές τοξικές ενώσεις.  

 

10) Synthesis and Techniques in Inorganic Chemistry, A Laboratory Manual, Gregory S. Girolami, 

Thomas B. Rauchfuss, Robert J. Angelici, University Science Books, Third Edition, 1999.  

 

11) VOGEL’S Textbook of Practical Organic Chemistry, Longman Scientific and Technical, Fifth 

Edition, 1989 

 

12) ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2019 
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Υπεύθυνη Δήλωση 

 

  

Εγώ ο/η .......................................................... δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως τους Κανόνες 

Ασφαλείας και Υγείας των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου και βεβαιώνω ότι θα τους τηρώ αυστηρά. Ως εκ τούτου, αν τυχόν συμβεί 

οποιοδήποτε ατύχημα λόγω του ότι δεν εφάρμοσα τους κανόνες ασφαλείας, θα είμαι ο μοναδικός 

υπεύθυνος/η για όποια σωματική βλάβη προξενήσει το ατύχημα αυτό σε εμένα ή σε τρίτους που 

βρίσκονταν κοντά στο ατύχημα.  
 

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερώσει τον διδάσκοντα για προβλήματα υγείας τα οποία 

αντιμετωπίζω. Επιπλέον υποχρεούμαι να ενημερώσω τον διδάσκοντα για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας 

προκύψει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

 

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω είναι: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Επισυνάπτονται τα ιατρικά δικαιολογητικά 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία            Ο Δηλών/ούσα 

  

 

.....................                    …............................... 

               (υπογραφή) 

 

 


