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1. Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας Εργαστηρίου 
 
1. Απαγορεύεται η αναρρόφηση με το στόμα. Να αποφεύγετε να τοποθετείτε 

οτιδήποτε στο στόμα σας, όσο είστε στο εργαστήριο. 
 
2. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο στόμα ή τρίβετε τα μάτια σας χωρίς πρώτα να 

πλύνετε τα χέρια σας.  
 
3. Να πλένετε προσεκτικά τα χέρια με σαπούνι και χλιαρό νερό πριν και μετά την 

εργασία. 
 
4. Να απολυμαίνετε τους χώρους  εργασίας πριν και μετά την εργασία (για 

μικροβιολογική εργασία). 
 
5. Να εργάζεστε προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα με διαρροή-έκχυση 

χημικών ουσιών  
 
6. Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (βλέπε παρ. 5 για λεπτομέρειες). 
 
7. Να φοράτε γάντια, όταν αυτά είναι απαραίτητα, αλλά και να τα απομακρύνετε  

όταν τελειώσετε, αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία πηγών μόλυνσης. Να 
αποφεύγετε να πιάνετε τηλέφωνα, πόμολα από πόρτες, διακόπτες ενώ φοράτε τα 
γάντια. 

 
8. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τις βελόνες. Πάντα να διαθέτετε  ειδικό χώρο για τις 

βελόνες και όλα τα αιχμηρά αντικείμενα προκειμένου να αποστειρωθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

 
9. Δεν επιτρέπεται το φαγητό, το ποτό (καφές), το μάσημα μαστίχας, το κάπνισμα ή 

το μακιγιάζ στο εργαστήριο.  
 
10. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση φαγητών ή ποτών στα εργαστηριακά ψυγεία ή 

στον ευρύτερο χώρο του εργαστηρίου. 
 
11. Όλες οι καλλιέργειες, τα αποθέματα και άλλα συστηματικά απορρίμματα 

απολυμαίνονται, πριν πεταχτούν, με κάποια εγκεκριμένη μέθοδο απολύμανσης 
(αποστείρωση).  

 
12. Να χειρίζεστε όλα τα δείγματα ως ενδεχομένως επικίνδυνα. 
 
13. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να παρευρίσκεται στο 

εργαστήριο  
 
14. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό του εργαστηρίου χωρίς να είστε 

εξουσιοδοτημένοι για αυτό 
 
15. Να τηρείτε πάντα πιστά τα πρωτόκολλα  χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού 

που είναι αναρτημένα. 
 



16. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία με τραυματισμό, ΑΜΕΣΩΣ 
ειδοποιήστε τον επιβλέποντα του εργαστηρίου (Τα τηλέφωνα των υπευθύνων 
βρίσκονται αναρτημένα στο χώρο του εργαστηρίου). Αναφέρετε οποιοδήποτε 
ατύχημα (τόσο  με πρόκληση τραυματισμού όσο και εκείνα χωρίς τραυματισμό). 
Πρέπει να αναφέρεται κάθε ατύχημα που έχει σαν αποτέλεσμα φθορά στο 
πανεπιστήμιο ή σε άλλη ιδιοκτησία καθώς και κάθε κατάσταση ή συνθήκη που 
παρατηρείτε στη δουλειά, η οποία είναι δυνατόν είτε να βλάψει είτε να θέσει σε 
κίνδυνο την υγειά των ατόμων και/ή να προκαλέσει φθορά ιδιοκτησίας. 

 
 
2. Γενικές οδηγίες ορθών αντιδράσεων σε περίπτωση ατυχήματος 
 
Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε τον γενικό κανόνα ασφάλειας 16 (ΑΜΕΣΩΣ 
ειδοποιήστε τον επιβλέποντα του εργαστηρίου). 
 
2.1 Επείγοντα (ιατρικά) περιστατικά 
α) Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση είναι ασφαλής για σας προτού επιχειρήσετε μια 

διάσωση και προφυλάξτε τον εαυτό σας από αιματο-γενείς ασθένειες  
β) Ακουμπήστε ελαφρά το θύμα στον ώμο και ρωτήστε τον αν είναι καλά. Αν 

ανταποκριθεί, πείτε ποίος είστε και ότι είστε εκεί για να βοηθήσετε. Παραμείνετε 
ήρεμος. Αν είναι δυνατόν, περιποιηθείτε πρώτα τα πιο σοβαρά τραύματα.  

γ) Καλέστε το 166 και δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το συμβάν. Πρέπει να αναφέρετε την ακριβή τοποθεσία των εργαστηρίων, το 
ακριβές σημείο του ατυχήματος, το όνομά σας, το τηλέφωνό, το τι ακριβώς 
συνέβη και πόσα άτομα χρειάζονται βοήθεια. Επίσης ελέγξτε το λαιμό και τον 
καρπό του θύματος για την ανεύρεση σφυγμού και μεταδώστε το αποτέλεσμα  
στο κέντρο (166). Παραμείνετε στην γραμμή. Κλείστε μόνο όταν σας ζητηθεί από 
το κέντρο. 

δ) Κρατήστε το θύμα ήρεμο και αναπαυμένο αλλά μην το μετακινήσετε εκτός αν η 
περιοχή που βρίσκεστε εκτίθεται σε κίνδυνο.   

 
2.2 Πρώτες βοήθειες- επιβάλλεται η χρήση γαντιών. 
 
2.2.1 Αλλεργικές αντιδράσεις- σημάδια κα συμπτώματα:  
α) Φαγούρα, πρήξιμο του λαιμού και των ματιών, δυσκολία αναπνοής, σοκ, χάσιμο 

των αισθήσεων. 
β) Πρέπει: Βοηθήστε το θύμα  να λάβει την αγωγή του για την αλλεργική αντίδραση 

αν αυτή είναι γνωστή. Εφαρμόστε κρύες κομπρέσες για να απαλαίνετε τον πόνο 
και το πρήξιμο. Παρακολουθήστε για σημάδια ισχυρών αλλεργικών 
αντιδράσεων.  

γ) Δεν πρέπει: Να ανυψώνετε μέρη του σώματος που έχουν τσιμπηθεί ή δαγκωθεί. 
Να δίνετε υγρά. Σταματήστε το άτομο από το λαμβάνει μόνο του την αγωγή για 
τα αλλεργικά συμπτώματα. Να τρίβετε ή να πιέζετε την περιοχή. Να εφαρμόσετε 
επίδεσμο ή να πιέσετε έξω το κεντρί. 

 
2.2.2  Χημική αλλεργική αντίδραση: 
α) Εντοπίστε το χημικό. Μην ακουμπάτε το θύμα ώσπου να πάρετε τα μέτρα που θα 

σας προφυλάξουν από την έκθεση. 
β) Αφού προστατεύσετε τον εαυτό σας από το χημικό, μετακινήστε το θύμα μακριά 

από την επίφοβή περιοχή. 



γ) Πλύνετε τα επίμαχα μέρη επί 20 λεπτά. Γδύστε και λούστε το θύμα επί 20 λεπτά 
αν έχει μολυνθεί ολόκληρο το σώμα. 

δ) Αναζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
 
2.2.3  Αιμορραγία :  
α) Πρέπει : Να λάβετε βοήθεια. Εφαρμόστε απαλή και συνεχή πίεση  κατευθείαν 

στην πληγή με ένα καθαρό πανί ή επίδεσμο για 15 λεπτά ώσπου να σταματήσει η 
αιμορραγία. Ανασηκώστε την τραυματισμένη περιοχή. Αν το αίμα διαπερνά τους 
επιδέσμους, εφαρμόστε περισσότερους με περισσότερη πίεση. 

β) Δεν πρέπει: Να εφαρμόζετε αιμοστατικούς επιδέσμους. Να σπρώχνετε οτιδήποτε 
πίσω στο δέρμα. Να εφαρμόσετε αλοιφή ή κρέμα. Να απομακρύνετε επίδεσμο 
ποτισμένο με αίμα. 

 
2.2.4  Αιχμηρά αντικείμενα: 
α) Ακινητοποιήστε το καρφωμένο αντικείμενο για να αποτρέψετε την μετακίνηση. 

Ακόμα και μια μικρή κίνηση μπορεί να αποφέρει μεγάλη εσωτερική ζημιά. Αν 
είναι απαραίτητο, σταθεροποιήστε με διάφορα επικαλύμματα για ασφάλεια. Για 
να ελέγξετε την αιμορραγία εφαρμόστε πίεση περιφερειακά της πληγής. Ζητήστε 
βοήθεια. Παρακολουθήστε για τυχόν σοκ. 

 
2.2.5  Εγκαύματα.: 
α) Σταματήστε την διαδικασία του εγκαύματος με το να απομακρύνετε τα φλεγόμενα 

ρούχα και κοσμήματα από την καμένη περιοχή. Μερικά αντικείμενα όπως η ζώνη 
θα συνεχίζουν να καίγονται ώσπου να απομακρυνθούν. Αν καίγονται τα άκρα, 
απομακρύνετε τα κοσμήματα διότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί διόγκωση και τα 
κοσμήματα να διακόψουν την κυκλοφορία του αίματος. Δώστε τις πρώτες 
βοήθειες ανάλογα με τον βαθμό του εγκαύματος. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΠΟΤΕ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΚΑΥΜΑ.  

β) Πρώτου βαθμού εγκαύματα: κοκκίνισμα του δέρματος, πόνος και ελαφριά 
διόγκωση. Εφαρμόστε κρύα, υγρή κομπρέσα ή βυθίστε σε κρύο, φρέσκο νερό. 
Συνεχίστε μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος. Αφήστε το ακάλυπτο. Προστατεύστε το 
από βρωμιές  και τριβές. Δεν απαιτείται  ιατρική παρακολούθηση. 

γ) Δευτέρου βαθμού εγκαύματα: βαθυκόκκινο δέρμα, φουσκάλες και πόνος. Αν η 
εμπλεκόμενη περιοχή είναι μικρή εφαρμόστε κρύες κομπρέσες ή βυθίστε σε κρύο 
αποστειρωμένο, αν είναι δυνατόν, νερό. Συνεχίστε επί 15 λεπτά.  Σκουπίστε με 
καθαρό πανί και καλύψτε με αποστειρωμένο μη προσκολλούμενο, στο δέρμα,  
επικάλυμμα. Ανασηκώστε την καμένη περιοχή. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια 
αμέσως.  

δ) Τρίτου βαθμού εγκαύματα: καταστροφή όλων των στρωμάτων δέρματος  αλλά 
και των περιεχομένων σε αυτά νεύρων. Ξηρό και σκληρό δέρμα, συχνά 
περιβαλλόμενο από εγκαύματα δευτέρου και πρώτου βαθμού. Παρακολουθήστε 
τα ΑΒΓ και ζητήστε βοήθεια. Καλύψτε απαλά το έγκαυμα με αποστειρωμένο μη 
προσκολλούμενο επικάλυμμα. Ανασηκώστε την καμένη περιοχή υψηλότερα από 
την καρδιά του θύματος. Αν έχει καεί το πρόσωπο, ανασηκώστε το θύμα. 
Κρατήστε το θύμα ζεστό και αναπαυμένο και παρακολουθείστε για σημάδια σοκ.  

 
2.2.6  Χημικά εγκαύματα:   
α) Αναγνωρίζονται από το κόκκινο ερεθισμένο δέρμα και την αίσθηση καψίματος. 
β) Απομακρύνετε τα εκτεθειμένα ρούχα και βρέξτε με χλιαρό νερό για 20 λεπτά. 

Σιγουρευτείτε ότι αποκρίνατε πλήρως το χημικό.  



γ) Όλα τα χημικά εγκαύματα ανεξαρτήτως μεγέθους απαιτούν ιατρική φροντίδα.  
δ) Δεν πρέπει: να προσπαθείτε να εξουδετερώσετε χημικά εγκαύματα εκτός αν 

καθοδηγείστε από ειδικούς. 
 
2.2.6  Εγκαύματα ηλεκτρισμού: 
α) Αναγνωρίζεται από ξαφνική έλλειψη αισθήσεων, ασθενή σφυγμό, παροδική ή 

καθόλου αναπνοή. Εμφανίζονται δύο εγκαύματα, ένα εκεί από όπου μπήκε το 
ρεύμα και ένα από εκεί που έφυγε.  

β) Δεν πρέπει να ακουμπάμε το θύμα ηλεκτρικού σοκ που είναι ακόμα σε επαφή με 
την πηγή του ρεύματος ή με το ίδιο το καλώδιο- ακόμα και ένα απομονωμένο 
κομμάτι του καλωδίου. 

γ) Δεν πρέπει να ακουμπάμε μέχρι να είμαστε ασφαλείς από τα καλώδια. Ένα 
ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να κινηθεί και να χτυπήσει εσάς ή κάποιον άλλον. 

δ) Δεν πρέπει να προσπαθούμε να απομακρύνουμε καλώδια υψηλής τάσης 
περιφερειακά  του θύματος κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.  

ε) Πρέπει : να κόψετε το ρεύμα της πηγής, αν είναι δυνατόν. Αν δεν μπορείτε να 
κόψετε το ρεύμα (και δεν είναι υψηλή τάσης εγκατάσταση- καλώδιο που να είναι 
σε επαφή με το θύμα) σταθείτε σε ένα σταθερό σημείο και αποσυνδέστε το θύμα 
από την πηγή του σοκ χρησιμοποιώντας ένα μακρύ, μη αγώγιμο αντικείμενο 
όπως σχοινί, σκούπα. Καλέστε την υπηρεσία συντήρησης του κτηρίου ή την 
ηλεκτρική εταιρία αν εμπλέκεται στην υπόθεση καλώδιο υψηλής τάσης. ΠΟΤΕ 
μην προσπαθήσετε να το απομακρύνετε μόνοι σας.  

στ) Πρέπει: Αν οι πληγές είναι εμφανείς καλύψτε με αποστειρωμένο επικάλυμμα 
μετά την απομάκρυνση της πηγής κινδύνου. 

 
2.2.7  Τραυματισμοί του ματιού:  
α) Αναγνωρίζονται από πόνο, υπερβολικό άνοιγμα και κλείσιμο του ματιού, δάκρυα, 

κοκκίνισμα, προβλήματα όρασης και ευαισθησία στο φως. 
β) Δεν πρέπει: να απομακρύνουμε οποιοδήποτε αντικείμενο από το μάτι με κανένα 

άλλο υγρό εκτός αποστειρωμένου ορού ή καθαρού νερού. Μην καθυστερείτε να 
πλύνετε το μάτι σε περίπτωση ενόχλησης. Μην τρίβετε το μάτι όταν νιώθετε 
πόνο.  

γ) Για οποιοδήποτε αντικείμενο στο μάτι απαλά πλύνετε με νερό ή αποστειρωμένο 
ορό αν είναι δυνατόν. Καθώς πλένετε ανασηκώστε το βλέφαρο και ζητήστε από 
το θύμα να ″παίξει″ τους βολβούς. Ζητήστε βοήθεια αν τα σημάδια δεν 
υποχωρούν.  

δ) Για χημικά εγκαύματα στο μάτι, ΑΜΕΣΩΣ, πλύνετε με νερό. Κρατείστε τα 
βλέφαρα ανοιχτά και ρίχτε φρέσκο νερό μέσα στα μάτια. Το νερό θα πρέπει να 
ρέει από την έσω μεριά (της μύτης) προς τα έξω για να αποφύγουμε την μόλυνση 
και του άλλου ματιού. Συνεχίστε επί 20 λεπτά και εν συνεχεία αναζητείστε 
βοήθεια.   

ε) Για κοψίματα του ματιού ή του βλεφάρου, εφαρμόστε μαλακά κρύα κομπρέσα. 
Μην εφαρμόσετε πίεση στο μάτι. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως. 

στ) Για καρφωμένο αντικείμενο στο μάτι , καλύψτε το αντικείμενο που προεξέχει 
από το μάτι χωρίς να έρθετε σε επαφή με το αντικείμενο και το μάτι (κάνετε 
χρήση ενός χάρτινου κυπέλλου). Καλύψτε και τα δύο μάτια και να αποφύγετε την 
φυσική κίνηση του ματιού. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως. 

 
2.2.8   Σοκ: 



α) Αναγνωρίζετε από έντονη ανησυχία, πνευματική σύγχυση, χλωμό δέρμα, έντονο 
σφυγμό, γρήγορη ρηχή αναπνοή, κρύωμα των άκρων, δίψα, στέγνωμα του 
στόματος, ιδρώτα, αίσθηση κρύου, κρύο ιδρωμένο δέρμα, μπλε χείλη, και χλωμά 
νύχια.  

β) Τοποθετήστε το θύμα σε θέση ανάγκης : Ξαπλώστε το θύμα με τα πόδια υψωμένα 
για 8-12 λεπτά διατηρώντας την θερμοκρασία του σώματος σταθερή και 
φροντίστε να νιώθει άνετα. 

γ) Μην υψώνετε τα πόδια εάν υπάρχει υποψία για τραυματισμό στα πόδια και μην 
δώσετε στο θύμα να φάει ή να πιει. 

δ) Καλέστε για βοήθεια. 
 
3. Γενικές οδηγίες χειρισμού επικίνδυνων ουσιών 
 
3.1 Χημικά 
. 
3.1.1 Αναγνώριση επικίνδυνων αποβλήτων: 
α) Εύφλεκτα υλικά:  κάθε απόβλητο που έχει σημείο ανάφλεξης κάτω από 

τους1400C 
β) Διαβρωτικά απόβλητα: Κάθε υγρό απόβλητο με pH μικρότερο από 2 ή 

μεγαλύτερο από 12,5. Επιβεβαιώστε ότι ο μόνος επικίνδυνος παράγων είναι το 
pH 

γ) Δραστικά απόβλητα: Είναι οποιαδήποτε απόβλητα σουλφιδίου ή κυανιδίου, κάθε 
εκρηκτικό ή αυτοαναφλεγόμενο απόβλητο, απόβλητα που αντιδρούν με τον αέρα 
και το νερό και εκλύουν θερμότητα ή τα τοξικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα 
χρειάζονται ειδική μεταχείριση εφόσον είναι τα ίδια ευαίσθητα ή παράγουν άλλα 
χαρακτηριστικά.  

δ) Τοξικά απόβλητα: Θεωρούνται αυτά που προκαλούν δυσμενή αποτελέσματα 
στον οργανισμό σε σχετικά μικρές δόσεις ή μικρές ποσότητες. 

ε) Οποιαδήποτε χημικά απόβλητα με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά πρέπει να απομακρύνονται κατευθείαν και να μην διατηρούνται 
στους κάδους του εργαστηρίου 

 
3.1.2 Οδηγίες ορθών αντιδράσεων σε περίπτωση έκχυσης χημικών      
α) Απομακρύνετε αμέσως κάθε μολυσμένο ρουχισμό και ξεπλύνετε καλά κάθε μέρος 

του σώματός το οποίο προσβλήθηκε από οποιοδήποτε είδος χημικής  ή 
ραδιενεργής ουσίας. 

β) Φροντίστε το άτομο που τυχόν έχει τραυματιστεί. 
γ) Αποκλείστε την περιοχή με οποιονδήποτε τρόπο (κλειστές πόρτες, ταμπέλες 

προειδοποιήσεις)  
δ) Κλείστε τις πηγές ανάφλεξης 
ε) Για μικρές εκχύσεις απομακρύνετε το υλικό και καθαρίστε όσο γίνεται καλύτερα. 

Προφυλάξτε τον εαυτό σας και τους γύρω, κατά την διαδικασία καθαρισμού.  
στ) Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε τον γενικό κανόνα ασφάλειας 16 (ΑΜΕΣΩΣ 

ειδοποιήστε τον επιβλέποντα του εργαστηρίου). 
 
3.2 Βιολογικά 
 
3.2.1. Γενικές οδηγίες 
α) Αιχμηρά αντικείμενα:  Περιλαμβάνονται βελόνες, σύριγγες, νυστέρια, γυάλινα 

μπουκάλια και όλα τα σπασμένα γυαλικά, τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται 



σε καθορισμένους κάδους απορριμμάτων. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να 
απολυμαίνονται πριν τοποθετηθούν στους κάδους. Ποτέ δεν τοποθετούμε τα 
αιχμηρά αντικείμενα σε σακούλες σκουπιδιών γενικής χρήσης. 

β) Μικροβιολογικά:  Τα απόβλητα που περιέχουν τις αποικίες που έχουν μολυνθεί 
πρέπει, προτού απομακρυνθούν  και πεταχτούν ως απορρίμματα μέσα σε ειδικές 
σακούλες,  να αποστειρώνονται . Ποτέ δεν αποθηκεύουμε πράγματα στο ψυγείο 
κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς πρώτα να  τα αποστειρώσουμε. Όλα τα 
απόβλητα  πρέπει να αποστειρώνονται την ίδια μέρα που γίνονται. 

γ) Μολυσματικά (μεταδοτικά) απόβλητα: Πρέπει πάντα να αποστειρώνονται πριν 
από την απόρριψη τους. Μετά την αποστείρωση μπορούν να τοποθετηθούν στα 
κανονικά σκουπίδια ακόμα και τα υγρά απόβλητα. Όλα τα αποστειρωμένα 
απόβλητα πρέπει να φέρουν την ταινία αποστείρωσης έτσι ώστε να 
καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνα. Μετά την αποστείρωση 
τοποθετούμε τα απόβλητα σε πλαστικές σακούλες για να πεταχτούν. 

 
3.2.2 Οδηγίες ορθών αντιδράσεων σε περίπτωση έκχυσης βιολογικών υγρών 
α) Σε περίπτωση έκχυσης βιολογικών υγρών θα πρέπει να κρατήσετε την αναπνοή 

σας και να απομακρυνθείτε προκειμένου να μην εισπνεύσετε τα αέρια.  
β) Ενημερώστε τους υπόλοιπους για να αποφύγουν την περιοχή. Πηγαίνετε στον 

νιπτήρα και απομακρύνετε τα τυχόν μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε τα μέρη του 
σώματος που μολύνθηκαν με αντιμικροβιακό σαπούνι. 

γ) Μην μπείτε στο εργαστήριο για 30 περίπου λεπτά μέχρι  να απομακρυνθούν τα 
αέρια πλήρως. 

δ) Τοποθετούμε για 20 λεπτά απολυμαντικό πάνω στην περιοχή που χύθηκε η 
βιοεπικίνδυνη ουσία πριν σκουπίσουμε την περιοχή. Μην ψεκάστε με 
απολυμαντικό την περιοχή χωρίς να την καλύψετε με το κατάλληλο χαρτί. 
Κατάλληλο απολυμαντικό είναι αυτό που περιέχει: τετραμερή αμμωνία, χλώριο, 
αλκοόλη. 

ε) Κάθε πανί που χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε την μόλυνση πρέπει να 
αποστειρωθεί και έπειτα να πεταχτεί στα σκουπίδια 

στ) Σιγουρευτείτε  ότι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό της 
περιοχής αποστειρώθηκε, ακόμα και τα ρούχα. 

ζ) Εάν προκλήθηκε τραυματισμός καλέσετε το 166 και περιμένετε  να έρθει το 
ασθενοφόρο.  Κατά τη διάρκεια της κλήσης  παρέχετε  όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα. 

η) Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε τον γενικό κανόνα ασφάλειας 16 (ΑΜΕΣΩΣ 
ειδοποιήστε τον επιβλέποντα του εργαστηρίου). 

 
3.2.3 Έκχυση βιολογικών υγρών στο θάλαμο νηματικής ροής 
α) Εάν η έκχυση είναι περιορισμένη στο εσωτερικό του θαλάμου δεν υπάρχει 

επικινδυνότητα για τους ανθρώπους της περιοχής. 
β) Αμέσως αρχίστε τις διαδικασίες απολύμανσης. Μην χρησιμοποιείστε χλωρίνη ή  

οποιοδήποτε άλλο διαβρωτικό υλικό, για τον πάγκο. Πάντα χρησιμοποιήστε 70% 
αλκοόλη. 

γ) Εάν κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιείστε UV light για επιπλέον απολύμανση. 
Χρησιμοποιείστε το  UV light μόνο όταν το εργαστήριο δεν λειτουργεί  και 
κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας. 

δ) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό πρέπει να αποστειρωθούν 
πριν την απόρριψή τους 



ε) Κάποιος πρέπει να απολυμαίνει τα φίλτρα, τους ανεμιστήρες, τους αεραγωγούς σε 
τακτά χρονικά διαστήματα  

στ) Μην αφήνετε πεταμένα χαρτιά στον χώρο. Εάν πεταχτούν στους ανεμιστήρες 
είναι δαπανηρός ο καθαρισμός τους 

ζ) Εάν χρειαστείτε φλόγιστρο χρησιμοποιείστε ένα μικρού μεγέθους 
 
 
4. Γενικές οδηγίες ορθής εργαστηριακής πρακτικής  
(Αφορά κυρίως διεξαγωγή Έρευνας) 
 
4.1 Μικροβιολογικά Μέσα  
 
Α. Αποθήκευση/ετικέτα  
1. Κολλήστε με ετικέτα τα νέα υλικά - μέσα που έρχονται, με την ημερομηνία που 

έρχονται και με τις διάφορες πληροφορίες για την διευκόλυνσή σας 
2. Όταν ανοίγετε ένα υλικό – μέσο, να αναγράφετε πάντα την ημερομηνία που το 

ανοίγετε και  επιπλέον σημειώστε την ημερομηνία και στο ημερολόγιο του 
εργαστηρίου 

3. Αποθηκεύστε όλα τα υλικά - μέσα ανάλογα με τις αναγραφόμενες, στις ετικέτες, 
συνθήκες διατήρησης 

 
Β. Προετοιμασία 
1. Προετοιμάστε όλα τα μέσα σύμφωνα με τις οδηγίες. 
2. Χρησιμοποιήστε απεσταγμένο νερό για να ξεπλύνετε τα γυαλικά , ζυγίστε 

επακριβώς την ποσότητα της σκόνης σε ζυγό σε ένα πιάτο ζυγού (εναλλακτικά σε 
λίγο αλουμινόχαρτο) και προσεκτικά μεταφέρετε το στο υδροδοχείο. 
Χρησιμοποιώντας ογκομετρικό κύλινδρο, μετρήστε την κατάλληλη ποσότητα 
απεσταγμένου νερού και χύστε το στο υδροδοχείο μαζί με τη σκόνη. Θερμάνετε 
το, μέχρι βρασμού, σε εστία που δημιουργεί ανακίνηση και αποστειρώστε (όταν 
είναι απαραίτητο). 

3. Καθώς βράζει, πρέπει να το προσέχετε προσεκτικά, ώστε να μην ξεχειλίσει.  
4. Μετά την αποστείρωση αφήστε το να κρυώσει, περίπου για 10 λεπτά, πριν το 

μεταφέρετε στο προθερμασμένο υδατόλουτρο στους 500C. 
5. Αφήστε το να κρυώσει στο υδατόλουτρο σε μια θερμοκρασία 50 – 550C και στη 

συνέχεια διανέμετε το όπως επιθυμείτε. 
6. Τοποθετείστε μια ετικέτα στο έτοιμο υπόστρωμα, όπου αναγράφεται η 

ημερομηνία παρασκευής, το όνομα του υποστρώματος, τα αρχικά, και 
αποθηκεύσατε στους  2 – 80C, περίπου για 3 μήνες μετά την ημερομηνία 
παρασκευής. Γνωστοποιείστε στον υπεύθυνο του εργαστηριού για υποστρώματα 
που διατηρούνται περισσότερο από 3 μήνες.  

 
Γ. Έλεγχος ποιότητας 
1. Σε κάθε παρτίδα υποστρώματος που προετοιμάζεται, καταγράψτε το ρΗ του 

τελικού προϊόντος, τον έλεγχο στειρότητας του τελικού προϊόντος και τον 
αμφισβητούμενο έλεγχο του τελικού προϊόντος. Καταγράψτε τα αποτελέσματα 
στο βιβλίο – ημερολόγιο υποστρωμάτων. (Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο 
εργαστηρίου για  πληροφορίες) 

2. Αν κάποιο από τα αποτελέσματα  δεν βρίσκονται σε συμφωνία, ειδοποιήστε τον 
υπεύθυνο αμέσως, απομακρύνετε τη συγκεκριμένη παρτίδα και φτιάξτε μια 
καινούρια.  



 
4.2 Σκεύη 
 
Α. Απολύμανση 
1. Πριν το πλύσιμο οποιουδήποτε σκεύους, απολυμάνατε με την σωστή μέθοδο 

απολύμανσης (πλύσιμο με χλωρίνη, τεταρτοταγές αμμώνιο, ή άλλα εγκεκριμένα 
χημικά απολυμαντικά ή αποστειρώνοντας). ΜΗΝ ΠΛΥΝΕΤΕ οποιοδήποτε 
γυαλικό αν δεν έχει απολυμανθεί. Αν δεν είστε σίγουροι, απολυμάνετε σε κάθε 
περίπτωση. 

2. Διευθετήστε γρήγορα  οποιοδήποτε σκεύος το οποίο έσπασε ή καταστράφηκε με 
κάποιο τρόπο και ειδοποιήστε τον υπεύθυνο για την αναπλήρωση του. 

 
Β. Γυαλικά 
1. Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε  εξαντλητικά με απεσταγμένο νερό  και αφήστε να 

στεγνώσουν στον αέρα. 
2. Σιγουρευτείτε αν έχει ξεπλυθεί όλο το άγαρ για να μη βουλώσει το πώμα του 

στεγνωτήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ τα υπολείμματα των υποστρωμάτων φράσσουν το 
νεροχύτη και το πλυντήριο πιάτων. 

3. Αποθηκεύστε τα γυαλικά σκεπασμένα, σε στεγνό, ελεύθερο σκόνης, μέρος.  
 
4.3 Λειτουργία και διατήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού:  
 
4.3.1 Αποστείρωση:  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ! 
(Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο εργαστηρίου για την έγκριση όσον αφορά την 
εξουσιοδότηση για τη χρησιμοποίηση της αποστείρωσης) 
 
Α. Ορθή λειτουργία, καθαρισμός και συντήρηση 
1.  Ακολουθείστε πιστά το πρωτόκολλο διεργασία αποστείρωσης   
2. Σε εβδομαδιαία βάση (ή πιο συχνά αν είναι απαραίτητο) ο αποστειρωτήρας 

πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά  
3. Να φοράτε ΠΑΝΤΑ στολή εργαστηρίου, λαστιχένια γάντια, μάσκα για τη σκόνη, 

όταν καθαρίζεται τον αποστειρωτήρα. 
4. Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να καθαρίσετε τον αποστειρωτήρα όταν είναι ζεστός.  
5. Σε καθημερινή βάση, απομακρύνετε τη βάση από το θάλαμο του αποστειρωτήρα 

και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κατακάθια στον πυθμένα. Αν δεν γίνει αυτό 
θα αποτύχει ο κύκλος της αποστείρωσης.  

6. Ενημερώστε τον υπεύθυνο για την εμφάνιση προβλημάτων / προειδοποιήσεων 
στον αποστειρωτήρα ή για το χειρισμό του ίδιου 

 
Β. Ασφάλεια  
1. ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την αποστείρωση, 

μετά από εκπαίδευση που πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. 
2. Αποστείρωση εύφλεκτων ή διαβρωτικών υλικών απαγορεύεται! Αν δεν είστε 

σίγουροι για την επικινδυνότητα του υλικού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. 
3.  ΜΗΝ ανοίγετε την πόρτα, έως ότου τελειώσει ο κύκλος. Όταν τελειώσει, ανοίξτε 

την πόρτα αργά, αποφεύγοντας να ξεφύγει ο ατμός γρήγορα στο δωμάτιο. 
Αφήστε τα υλικά να μείνουν, περίπου για 10 λεπτά στον αποστειρωτήρα, πριν τα 
μετακινήσετε. Με γάντια αποστείρωσης, προσεκτικά μετακινήστε τα, χωρίς να 
πεταχτεί κάποιο υγρό που έχει συσσωρευτεί στο θάλαμο. 



4.  ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΆ!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ! 

5. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε άγαρ από την αποστείρωση. ΠΟΤΕ 
να μη μεταχειρίζεστε άγαρ που ακόμη βράζει! Να αφήνετε ΠΑΝΤΑ το άγαρ να 
κρυώνει για 10 λεπτά προτού το μετακινήσετε. 

 
Γ.     Έλεγχος ποιότητας 
1. Χρησιμοποιείται πάντα τις ειδικές ταινίες αποστείρωσης  
 
4.3.2 Θάλαμος νηματικής ροής 
 
Α. Απολύμανση 
1. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ 70% αλκοόλη όταν απολυμάνετε το επικάλυμμα. 

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ οποιονδήποτε τύπο διαβρωτικού υλικού (όπως 
χλωρίνη). Αν χρησιμοποιείται UV, σιγουρευτείτε ότι κανένας δεν δουλεύει εκεί ή 
γύρω από το επικάλυμμα.  Η έκθεση σε UV είναι πολύ επικίνδυνη. 

2. Να φοράτε πάντα γάντια, μάσκα προστασίας και προστατευτικά ρούχα όταν 
απολυμαίνετε το θάλαμο. 

B. Χειρισμός 
1. Μόνο τα εκπαιδευμένα  και τα εξουσιοδοτημένα άτομα επιτρέπεται να δουλεύουν 

στο θάλαμο 
2.   ΠΟΤΕ  μην αποθηκεύετε χημικά και άλλες προμήθειες στο θάλαμο.   
3. Ανοίξτε το κάλυμμα τουλάχιστον 10-15 λεπτά  νωρίτερα πριν το 

χρησιμοποιήσετε. Σιγουρευτείτε ότι η UV ακτινοβολία είναι κλειστή. 
4. Πρέπει να φοράτε ποδιά εργαστηρίου και γάντια πριν χρησιμοποιήσετε το 

θάλαμο. 
5. Μη μετακινείτε τα χέρια μέσα έξω από το θάλαμο, εκτός αν είναι απαραίτητο 
6. Μην καλύπτετε τη σχάρα με υλικά εργασίας. Αυτό εμποδίζει την δίοδο του αέρα 

και μειώνει την προστασία. 
8. Εργαστείτε με μέτριο ρυθμό, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της ροής του 

αέρα, που προκαλείται από γρήγορες κινήσεις. 
9. Όταν ολοκληρωθεί η δουλειά σας, σκουπίστε την βάση και τις πλαϊνές επιφάνειες 

στο θάλαμο με 70% αλκοόλη  
10. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μικρά κομμάτια υλικών, όπως ξεσκονόπανα στο θάλαμο. 

Μπορεί να περάσουν μέσα στο θάλαμο και να διαταράξουν τη λειτουργία της 
μηχανής. 

 
Γ. Ασφάλεια 
1. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε μπουκάλια ή τρυβλία, μέσα στο 

θάλαμο, για να μην χυθεί τίποτα ή να μη μολυνθούν τα τρυβλία. 
 
4.3.3 Επωαστικοί κλίβανοι και υδατόλουτρα 
1.   Ακολουθείτε πιστά το πρωτόκολλο διεργασίας 
2. Κρατάτε αρχείο με τις θερμοκρασίες του επωαστικού κλίβανου εβδομαδιαία σε 

ένα φύλλο χαρτί που θα αναρτηθεί μπροστά από κάθε επωαστικό κλίβανο. 
3. Καθαρίστε και απολυμάνετε τους επωαστικούς κλίβανους, τα ψυγεία και τα 

υδατόλουτρα σε μηνιαία βάση. 
4. 4. Κρατάτε αρχείο σε ημερολόγιο με τις ημερομηνίες καθαρισμού/ 

απολύμανσης καθώς και αρχείων θερμοκρασιών. 



 
4.3.4 pH-μετρο 
1.   Ακολουθείτε πιστά το πρωτόκολλο διεργασίας 
2. Σε μηνιαία βάση, ρυθμίστε (βαθμονομείστε) το πεχάμετρο με την χρήση των 

πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων. (4,7 και 10 σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή) 

3. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου εάν το πεχάμετρο δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις. 

4. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου αμέσως αν επέλθει θραύση του 
ηλεκτροδίου. 

5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ισορροπίες έχουν εξισορροπηθεί (η φυσαλίδα στο πίσω 
μέρος του σταθμιστή έχει κεντραριστεί). 

6. Διατηρείστε το σημείο των ενδείξεων καθαρό και στεγνό. 
7. Έλεγχος ποιότητας των ενδείξεων πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του 

εργαστηρίου. 
 
 
5.  Γενικοί κανονισμοί και τακτικές του εργαστηρίου 
 
Α. Ωράριο εργασία 
Διατηρείτε το συμφωνημένο ωράριο εργασίας 
 
Β. Φαγητό και ποτά 
1. Κανένα τρόφιμο ή ποτό δεν επιτρέπεται στο χώρο εργασίας οποιαδήποτε στιγμή 
2. Κανένα τρόφιμο ή ποτό δεν επιτρέπεται να διατηρείται στο ψυγείο του 

εργαστηρίου. 
 
Γ. Ρουχισμός 
1. Σανδάλια και πέδιλα απαγορεύονται στο χώρο του εργαστηρίου. 
2. Φαρδιά ρούχα, γραβάτες, ουλές και κοσμήματα καθώς και μακριά μαλλιά πρέπει 

να περιορίζονται ή να συγκρατούνται, έτσι ώστε να μην αποτελούν  αιτίες 
παρεμπόδισης των εργασιών. 

3. Οι ποδιές κρίνονται απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εργαστήριο. 
 
Δ. Ρουχισμός προστασίας 
1. Πρέπει να παρέχονται ρούχα προστασίας από τυχόν χημικούς, βιολογικούς, 

μηχανικούς κινδύνους καθώς και ρούχα προστασίας για την έκθεση σε 
επικίνδυνη ακτινοβολία.  Οι κίνδυνοι αυτοί είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
τραυματισμούς ή βλάβες με απορρόφηση ή εισπνοή ή μέσω απλής επαφής. 

2. Συμπεριλαμβάνονται εγκεκριμένες ποδιές εργαστηρίου, γάντια, γυαλιά 
ασφαλείας και μάσκες. Οι ποδιές είναι απαραίτητο να φοριούνται πάντα. 

3. Τα ενδύματα προστασίας δεν πρέπει να φοριούνται εκτός του εργαστηρίου. Οι 
ποδιές πρέπει  να αποστειρώνονται πριν το πλύσιμο. 

 
Ε. Εργασίες ρουτίνας 
1. Απολυμαίνετε την επιφάνεια εργασίας πριν και μετά την εργασία. 
2. Απολυμαίνετε τα προς χρήση εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

δειγματοληψία ή για τον εμβολιασμό. 
3. Να μην αποθηκεύετε μολυσμένα ή άχρηστα υλικά κατά τη διάρκεια της νύχτας 

χωρίς πρώτα να πραγματοποιηθεί αποστείρωση. 



4. Τα ράφια, οι πάγκοι εργασίας και τα δάπεδα πρέπει να μην είναι ακατάστατοι και 
να μην περιλαμβάνουν άσχετα με το εργαστήριο αντικείμενα. 

5. Οι είσοδοι καθώς και οι διάδρομοι δεν πρέπει να μπλοκάρονται. 
6. Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται  μακριά από γωνίες του πάγκου. 
7. Όλα τα γυαλικά πρέπει να απολυμαίνονται και να ξεπλένονται πριν το πλύσιμο.  
8. Όλα τα γυαλικά πρέπει να πλένονται επιμελώς και κατόπιν να ξεπλένονται με 

απεσταγμένο νερό πριν τη χρήση. 
9. Ο νεροχύτης πρέπει να διατηρείται καθαρός από χρησιμοποιημένα γυαλικά 

καθώς και να μην είναι ακατάστατος. 
10. Τα σκεύη πρέπει πάντα να απομακρύνονται μετά τη χρήση. 
11. Καθαρίστε άμεσα κάθε βρωμιά καθώς και χυμένα υλικά-μην τα αφήνετε να τα 

καθαρίσει ο επόμενος συνεργάτης. 
 
ΣΤ. Κατάλογος – αρχείο 
1. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ορίζει άτομο υπεύθυνο για τις παραγγελίες των 

υλικών. 
2. Ενημερώστε τον υπεύθυνο άμεσα εάν τα αποθέματα σε υλικά τελειώνουν.  
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του υπεύθυνου με 

την λίστα των υλικών που κρίνεται απαραίτητο να προμηθευτεί το εργαστήριο 
για την πρόοδο του ερευνητικού έργου. (παρακαλώ δώσατε περιθώριο το 
λιγότερο δυο εβδομάδες, αν είναι δυνατόν). Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για την 
πορεία των προμηθειών (ποσοτική) και πρέπει να ενημερώνετε τον υπεύθυνο του 
εργαστηρίου για την μείωση του αποθέματος αυτών. 

4. Να θυμάστε ότι μερικές φορές είναι δυνατόν να επέλθει διάστημα δυο 
ολόκληρων εβδομάδων ή και περισσότερο για την παραλαβή των υλικών. 

5. Φροντίστε ο χώρος αποθήκευσης να διατηρείται τακτοποιημένος και 
οργανωμένος ανά πάσα στιγμή. Αν δεν γνωρίζετε τη θέση κάθε υλικού, ρωτήστε 
τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. 

6. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να διατηρεί και να ενημερώνει τακτικά 
εργαστηριακό βιβλίο αποτελεσμάτων. 

 
Ζ. Υπευθυνότητες 
1. Κρίνεται απαραίτητο να μελετηθούν από όλα τα μέλη του εργαστηρίου, οι 

παραπάνω κανονισμοί και οδηγίες. 
2. Είναι ευθύνη των μεταπτυχιακών φοιτητών να λαμβάνουν την έγκριση από τον 

υπεύθυνο του εργαστηρίου. Προσφέρεται μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου να 
επέλθει κατάλληλη εξάσκηση με τις διάφορες διαδικασίες του εργαστηρίου πριν 
την έγκριση της εξουσιοδότησης. Κανένας φοιτητής δεν εξουσιοδοτείται να 
εργαστεί στο εργαστήριο πριν να επέλθει οι απαραίτητη εξάσκηση. Όλοι οι 
φοιτητές πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση πριν ξεκινήσουν το ερευνητικό έργο. 

3. Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του περιβάλλοντος του εργαστηρίου. 
4. Πάντα χρησιμοποιείτε τη συνήθη ευγένεια σε κάθε δραστηριότητα του 

εργαστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι κάποιο άτομο δεν κάνει συνέχεια την ίδια εργασία. 
Εναλλάσσετε  τις εργασίες περιοδικά. 

5. Ενημερώστε άμεσα των υπεύθυνο του εργαστηρίου σε περίπτωση ατυχήματος, 
απρόβλεπτου γεγονότος κ.τ.λ. 

6. Να είσαστε πάντα τακτικοί. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου άμεσα 
εάν δεν είσαστε σε θέση να εργαστείτε κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 
ωρών. 



7. Εάν έχει ρυθμιστεί να παραστείτε στο εργαστήριο, ρυθμίστε όλες τις υποχρεώσεις 
σας. Οποιαδήποτε κατάχρηση του τηλεφώνου, του υπολογιστή, τυπικών 
προνομίων πρέπει να ανασταλούν με διακριτικότητα από των υπεύθυνο του 
εργαστηρίου. 

8. Κάθε στιγμή κρίνεται απαραίτητο να αναζητάτε δευτερεύουσες ασχολίες στο 
εργαστήριο, όταν η λίστα των υποχρεώσεων έχει πραγματοποιηθεί. 

9. Παρακαλώ, να είσαστε ενήμεροι για τις απαραίτητες υποχρεώσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα εργασίας του εργαστηρίου.  

10. Γεμίστε με απεσταγμένο νερό τα δοχεία όταν αδειάζουν και βεβαιωθείτε ότι 
πάντα υπάρχει απεσταγμένο νερό διαθέσιμο στο χώρο συλλογής αυτού.  

 
 
 
Για τη δημιουργία του εγγράφου «Εγχειρίδιο Κανόνων Ασφάλειας Εργαστηρίου 
και Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής» χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις 
παρακάτω πηγές πληροφοριών 
 
Α.Colorado State University Enviromental Health Services, 122 Enviromental 
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Dr. Robert Ellis, 491 – 6729 ;h 491 – 6745, rellis@cvmbs.colostate.edu. 
Πληροφορίες βιοασφάλειας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 
www.research.colostate.edu/regulatory/ibc/biosafety.htm 
 
Β.Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγείας. 1995. Colorado State University Hazardous 
Chemical Waste System Manual, 3rd edition   
 
Γ.Centers for Disease Control and Prevention/National Institutes of Health 
(CDC/NIH). 1993. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 3rd 
edition   
 
Δ.Επιπλέον ασφαλείς πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 
www.labsafety.com και www.niehs.nih.gov 
 
Ε.Microbiology and Food Safety Committee of the national Food Processors 
Association (1991) Good Laboratory Practises – Food Microbiology Laboratories.  
Journal of Dairy, Food, and Enviromental Sanitation, 11 (12), 716-720 
 
ΣΤ.Institutional biosafety Committee and Lowry, J. (1996) University of Kentucky 
Biosafety Manual 
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