
Κανόνες  και  Μέτρα  Ασφάλειας 

Εργαστηρίου 



Η εργασία σε ένα εργαστήριο ενέχει κινδύνους 

ατυχημάτων οι οποίοι στην πλειονότητα τους 

μπορούν να αποφευχθούν αν λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα και οι εργαζόμενοι δείχνουν 

υπευθυνότητα και προσοχή 

 
Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχημάτων 

και τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων και 

του περιβάλλοντος απαιτείται η πιστή εφαρμογή 

κανόνων. 

 Η αυστηρή τήρηση  προδιαγεγραμμένων διαδικασιών 

είναι απαραίτητη. Παράλειψη συμμόρφωσης θα μπορούσε 

να είναι επιβλαβή για τα άτομα και το εργαστήριο 

γενικότερα.   



Η εργαστηριακή ποδιά (κουμπωμένη) είναι 

απαραίτητη καθ όλη τη διάρκεια του 

εργαστηρίου για προστασία από 

πιτσιλίσματα διαβρωτικών, χρωστικών 

ουσιών και άλλες φθορές.  

Προστασία με γυαλιά ασφαλείας, όχι φακοί 

επαφής. Γυαλιά ασφαλείας πάνω από γυαλιά 

μυωπίας, προστατεύουν τα μάτια έναντι 

εκτινάξεων γυάλινων θραυσμάτων και ουσιών.  

Φακοί επαφής εμποδίζουν το ξέπλυμα του 

οφθαλμού σε περίπτωση ατυχήματος.  

Προστασία με γάντια όταν χρησιμοποιούνται 

ερεθιστικές ή διαβρωτικές για το δέρμα 

ουσίες. Ειδικά γάντια όταν χειριζόμαστε θερμά 

μεταλλικά ή γυάλινα σκεύη ή απαραιτήτως 

ειδικές λαβίδες. Απαγορεύεται η επαφή με 

κοινόχρηστα αντικείμενα (στυλό, τηλέφωνο 

κ.α.) ενώ φοράμε χρησιμοποιημένα  γάντια. 

Κατάλληλη ένδυση μέσα στο εργαστήριο. 

Ρούχα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 

του σώματος, κλειστά υποδήματα, μαλλιά 

μαζεμένα πίσω. 

Όλα τα  προσωπικά είδη παραμένουν έξω από 

την αίθουσα του  εργαστηρίου. Κίνδυνος 

μολύνσεως τροφίμων  και ποτών από την 

έκθεσή τους σε τοξικές ουσίες. Απαγορεύεται 

αυστηρά το κάπνισμα. 

Αποφεύγονται οι  περιττές μετακινήσεις μέσα 

στο εργαστήριο, όχι απότομες κινήσεις 

εκτείνοντας τα χέρια μας. 

Παρακολουθούμε με προσοχή την εξέλιξη 

των πειραμάτων. 

 
Ο πάγκος εργασίας να διατηρείται καθαρός και 

τακτικός, να μην υπάρχουν ουσίες και 

αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται. 

Δυσχεραίνεται η εκτέλεση των πειραμάτων, και 

μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. 

 

Η πόρτα του εργαστηρίου πρέπει να 

παραμένει κλειστή όταν αυτό επιβάλλεται 

από την πειραματική διαδικασία 



Σωστή χρήση συσκευών και οργάνων. Να 

τηρούνται πάντα πιστά τα πρωτόκολλα  

χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού που 

είναι αναρτημένα. Σε περίπτωση μετακίνησης 

τους (π.χ. μικροσκόπια) σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των υπευθύνων. 

Διαβάζονται πάντα οι ετικέτες των 

αντιδραστηρίων και διαλυμάτων και 

χειριζόμαστε τα πάντα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των υπευθύνων των 

εργαστηρίων. Αντιδραστήριο που βρίσκεται 

σε δοχείο χωρίς ετικέτα δεν χρησιμοποιείται. 

Δεν μυρίζουμε χημικά αντιδραστήρια, δεν 

πιάνουμε στερεά αντιδραστήρια με τα χέρια, 

δεν δοκιμάζουμε ουσίες, δεν αγγίζουμε 

καλλιέργειες μικροοργανισμών 

Η χρήση εύφλεκτων, πτητικών, διαβρωτικών 

ουσιών και διαλυμάτων που αναθυμιάζουν 

πρέπει να γίνεται πάντοτε στον απαγωγό. Δεν 

επιστρέφονται  αντιδραστήρια στις φιάλες 

τους. 

Η χρήση και  αναρρόφηση των υγρών 

(διαλύματα, καλλιέργειες μικροοργανισμών) 

γίνεται πάντα με πολλή προσοχή, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις των υπευθύνων. Ανάλογα με 

τη φύση τους χρησιμοποιούνται αυτόματα 

σιφώνια ή πουάρ και ποτέ με το στόμα.  

Χειρισμός γυάλινων σκευών με προσοχή. Οι 

δοκιμαστικοί σωλήνες σε στατώ, όχι στον 

πάγκο. 

Τα σπασμένα γυαλιά απορρίπτονται σε 

ειδικά δοχεία με προσοχή και με γάντια προς 

αποφυγή κοψίματος ή μολύνσεων.  

Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τοξικών 

ουσιών που φέρουν επισήμανση 

Η χειρισμός καλλιεργειών  μικροοργανισμών 

με πολύ προσοχή προς αποφυγή μολύνσεων 



Η χρήση του λύχνου Bunsen, εάν είναι 

απαραίτητη για την εργαστηριακή άσκηση, θα 

πρέπει να γίνεται με προσοχή. Πριν το άναμμα 

να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν γύρω 

εύφλεκτα υγρά και υλικά και με προφυλάξεις 

(μαλλιά μαζεμένα, όχι μετακινήσεις χεριών 

πάνω από τη φλόγα). Δεν θερμαίνουμε 

εύφλεκτες ουσίες σε γυμνή φλόγα. Για την 

θέρμανση τέτοιων ουσιών χρησιμοποιούνται 

συνήθως υδρόλουτρα ή αμμόλουτρα. 

Κατά τη θέρμανση φροντίζουμε την παροχή αέρα ώστε: 

Η φλόγα να είναι γαλάζια θερμαντική και 

οξειδωτική. 

Κίτρινη, αιθαλίζουσα, αναγωγική φλόγα 

σημαίνει ατελής καύση οπότε λερώνονται τα 

σκεύη που χρησιμοποιούμε.  

Ελέγχονται οι στρόφιγγες παροχής αερίου, 

νερού και η αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών 

και οργάνων. 

Απαγορεύεται η απομάκρυνση υλικών, 

αντιδραστηρίων, καλλιεργειών και γυαλικών 

από το εργαστήριο 

Πλένουμε πάντα τα χέρα πριν και μετά την 

εργαστηριακή δραστηριότητα. Επιπλέον πρέπει 

να απολυμαίνονται μετά από επαφή με 
μικροβιολογικό υλικό. Δεν αγγίζουμε με τα χέρια 

το στόμα ή τρίβουμε τα μάτια μας χωρίς πρώτα 

να πλύνουνε τα χέρια μας.  

Σε περίπτωση επαφής αντιδραστηρίου ή 

μικροβιολογικόυ υλικού με το δέρμα απαιτείται 

άμεσα:  

Πλύσιμο με άφθονο νερό, αναφορά του 

συμβάντος στον υπεύθυνο, αφαίρεση όποιου 

ρούχου έχει διαβραχεί για να αποφευχθεί 

παραπέρα προσβολή του δέρματος και 

πιθανόν μεταφορά στο γιατρό. 

Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τη θέση και τη 

χρήση των πυροσβεστήρων, του κιβωτίου 

πρώτων βοηθειών, των κουβερτών 

πυρόσβεσης και των ειδικών καταιονητήρων 

(ντους). Επίσης να γνωρίζουμε τις 

πληροφορίες έκτακτης ανάγκης. 

Δεν ρίχνουμε  στην αποχέτευση αντιδραστήρια 

και άχρηστα υλικά. Οι νεροχύτες πρέπει να 

δέχονται μόνο νερό και ακίνδυνα υδατικά 

διαλύματα. Τα χημικά κατάλοιπα, το  

μικροβιολογικό υλικό απορρίπτονται σύμφωνα με 

τις υποδείξεις των υπευθύνων σε ανάλογα δοχεία, 

κατάλληλα επισημασμένα (ειδικές σακούλες, 

δοχεία χημικών αποβλήτων, ή αποστειρώνονται).  



Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ουσιών που φέρουν την παρακάτω επισήμανση 

Σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις  οδηγίες  88/379 και  89/178 της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Τοξικό (Τ) Μπορεί να δηλητηριάσει τον 

άνθρωπο, τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά. Η 

εισπνοή, η κατάποση ή και η επαφή με το δέρμα 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρρώστιες ακόμη 

και θάνατο. 

Επιβλαβές, Ερεθιστικό (Χn, Χi) Μπορεί να 

ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια, τα αναπνευστικά 

όργανα και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 

στην υγεία του ανθρώπου. 

Διαβρωτικό (C)  Μπορεί να κάψει τον ζωικό ιστό 

( δέρμα). Οι ατμοί του  μπορούν να κάψουν τα 

μάτια. Διαβρώνει  υλικά (ρούχα, μέταλλα κ.λπ.) 

Εκρηκτικό (Ε)  Μπορεί εύκολα να δώσει έκρηξη 

κάτω από ορισμένες συνθήκες και να προκαλέσει 

εγκαύματα. 

Οξειδωτικό (Ο)  Μπορεί να κάψει το δέρμα. 

Αντιδρά με άλλες ουσίες και δίνει επικίνδυνους 

ατμούς. Μπορεί να σκουριάσει μέταλλα. Μπορεί 

να προκαλέσει ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών και 

να δυσκολέψει μια πυρόσβεση. 

Εύφλεκτο (F)  Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά. 

Παράγει επικίνδυνους ατμούς που μπορούν να 

ερεθίσουν  το δέρμα, τα μάτια και τα πνευμόνια. 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (Ν)  Μπορεί να 

βλάψει νερό, αέρα, έδαφος και ζώα, έτσι και την 

υγεία του ανθρώπου. 


