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1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΙΑ 
 

 

Τα εργαστήρια Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ στεγάζονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις αίθουσες Α023, Α052 και Α064. H δραστηριότητα του 

εργαστηρίου περιλαμβάνει: 

 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση ξενοβιοτικών ουσιών και 

μικροβιολογικού φορτίου σε υγρά απόβλητα και νερά. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων χημικής οξείδωσης για τη διάσπαση 

χημικών ρύπων. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή βιολογικών μεθόδων για την επεξεργασία αποβλήτων.  

• Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την εκτίμηση της τοξικότητας και 

οιστρογονικότητας χημικών ρύπων, υγρών αποβλήτων και νερών. 

   

Ο παρόν Οδηγός Ασφαλείας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το νέο 

εξοπλισμό που εγκαθίσταται στα εργαστήρια.   

 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.1 Γενικός Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός των εργαστηρίων περιλαμβάνει:  

 

Υγρή Χρωματογραφία υπερυψηλής απόδοσης συζευγμένη με φασματοσκοπία μάζας   
Acquity UPLC System, MASSLynx mass spectrometry software 

Υγρή Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV-Vis  
HPLC system, Waters e2695, 2489 Alliance  

Αναλυτής οργανικού άνθρακα  
Aurora Model 1030 

Ιοντική Χρωματογραφία  
Metrohm 881, Compact ICpro 
Αέρια Χρωματογραφία συζευγμένη με Φασματομετρία Μάζας 
Perkin Elmer - Clarus 500  

Αέρια χρωματογραφία - FID/TCD 
Agilent Technologies, 6890N (G1530N) 

Φασματοφωτόμετρο UV-Vis 
JASCO V-530 PC 

Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης 

Perkin Elmer - Analyst 200 

Φωτόμετρο  
Photolab S6A, WTW 

Συσκευή μέτρησης Βιολογικά Απαιτούμενου Οξυγόνου  
444406 OxiDirect, WTW OxiTop IS6, Lovibond 

Πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, pH 
WTW InoLab Multilevel 3 

pH meter 
Ezodo, PL-600  
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Μαγνητικοί αναδευτήρες  
PB-900, Phipps & Bird, Mikura 1,175 Orbis +, Stuart, Stir UC151  

Συσκευή περιδίνησης (vortex) 
Heidolph 

Συσκευή μέτρησης αμμωνιακών ιόντων 
Lovibond, Daylight 2000 Unit 

Σύστημα εξάτμισης υπό κενό 
Stuart RE 301 

Σύστημα εξάτμισης με άζωτο (N2)  
Reacti-VAP III, Therm Scientific 

Εργαστηριακό πλυντήριο γυαλικών για καθαρισμό και απολύμανση 
Miele Professional, G 7883 CD 

Σύστημα αναρρόφησης, Vacusafe 
Model 158300 

Σύστημα μεμβρανών διήθησης υπό κενό για μικροβιολογική ανάλυση 
Millipore 

Ηλεκτρικός αποστειρωτής με ατμό υπό πίεση 
All American, Model 25x 

Μικροφυγόκεντρος 12 x 1.5/2.0 mL rotor 
Eppendorf - MiniSpin 

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης 
RAYPA - AES-8 

Κλίβανος (30-3000 ◦C)   
L3/11/P320, Nabertherm 

Γεννήτρια υδρογόνου 
ChromGas 9150, Parker Balston 

Επωαστήρας τοξικολογικού κιτ 
Covatutto 24, Novital 

Τραπέζι με φωτισμό  
Daphinia T, ULB-150, Grande 

Όργανο μέτρησης φωτός 
Testo 545 

Μικρός μετακινούμενος επωαστήρας 
Abratox LLC-CRYO SAFE 

Επωαστήρας διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας (27 oC) 
INB 200, Memmert 

Επωαστήρας χαμηλής θερμοκρασίας 
Prebatem 36L, J.P. SELECTA  

Μικροσκόπιο 
Axiovert 200, ZEISS 

Αντλίες 
J.P.Selecta, Sartorius, Laboport  

Yδατόλουτρο 
Jeiotech BS-2, Medline 

Εργαστηριακός φούρνος με μέγιστη θερμοκρασία με 250 oC 
BMT, Venticell 55 

Αναλυτικοί Ζυγοί (4 δεκαδικών ψηφίων) 
Shimadzu, AUW320, AAA 250LE, ADAM 

Αναλυτικός Ζυγός (3 δεκαδικών ψηφίων) 
Shimadzu, UW620H 
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Ψυχόμενο λουτρό (13 L)  

Model 13 R 

Ηλεκτρονικός Ζυγός (2 δεκαδικών ψηφίων) 
BJ 410C, Precisa 

Αυτόματο κόσκινο 
WTW, D403 

Θερμικός αντιδραστήρας  
WTW CR 3200 

Θερμοστάτης  
Aqualytic AL185, Liebherr 

Θερμοστάτης ανακύκλωσης νερού 
Selecta P 
Φυγόκεντρος 
Sigma 2-5 

Μαγνητικοί αναδευτήρες με θέρμανση 
Velp Scientifica 

Ξηραντήρες 
Duran 

Ψυγεία/καταψύκτες 
Malber, TemLow L, J.P.Selecta, Liebherr, FAGOR, Westpoint 

Μεταλλικός και γυάλινος εξοπλισμός 

Συσκευή υπερκάθαρου νερού 
Milli-Q & Elix 

Ανακινούμενος επωαστήρας 
SI50, Stuart 

Συσκευές ανάδευσης 
SSL1 Stuart, Heidolph, Rotabit, Selecta 

Θερμικοί μανδύες (1000 mL) 
Bibby 

Γυάλινη κεραμική πλάκα 
Ceramicplac 30, J.P.Selecta  

Ηλεκτροθερμικοί μανδύες 
Barnstead, Electrothermal                   

Λουτρό Υπερήχων 
Selecta P 

Συσκευή προσομοίωσης ηλιακού φωτός 
Newport type 91193 

Φωτόμετρο Elisa 
Tecan Sunrise R.C. 

Ραδιόμετρο 
Ophir 

Ραδιόμετρο 
ACC-CAL 50 

Ραδιόμετρο 
1918-R optical power meter, NEWPORT  

Γυάλινοι αντιδραστήρες 
Ace-Glass, (Vineland, NJ, USA) 

Γυάλινοι αντιδραστήρες 
Pyrex glass 

Σύστημα οζονισμού 
Triogen Lab2B 

  



                                     

- 4 -  

Συσκευή υπερηχοβόλησης 
S-450 CE Digital, Branson 

Πιλοτική μονάδα φωτοκατάλυσης με χρήση ηλιακού φωτός (Παραβολικοί συλλέκτες) 
Χωρητικότητα: 250 L 

Πρωτότυπος ηλιακός φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας (Παραβολικοί συλλέκτες), 
Χωρητικότητα: 100 L 

Βιοαντιδραστήρας μεμβρανών 
Χωρητικότητα: 10 m3/day 

Πιλοτικός βιοαντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης 
Χωρητικότητα: 60 L 

Πιλοτική μονάδα Μικροδιήθησης (0,2 μm) 
Χωρητικότητα: 160 L 

Πιλοτική μονάδα Υπερδιήθησης (0,03 μm) 
Χωρητικότητα: 200 L  

Δεξαμενή κροκίδωσης/συσσωμάτωσης 
Χωρητικότητα: 90 L 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Εκτυπωτές 

 

2.2 Εξοπλισμός Ασφάλειας και Υγιεινής 

 
Εκτός από τον παραπάνω εργαστηριακό εξοπλισμό στα εργαστήρια υπάρχει και ο βασικός 

εξοπλισμός ασφαλείας. Αυτός αποτελείται από: 

 

Οδηγός Ασφάλειας: Πρόκειται για το παρόν έντυπο, το οποίο υπάρχει σε αριθμό αντιτύπων εντός 

των εργαστηρίων καθώς και στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου και βρίσκεται στην κατοχή όλων 

των ατόμων που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια. 

 

 

Πινακίδες Εισόδου - Εξόδου: Στα εργαστήρια Α023 και Α064 υπάρχει μια 

κύρια είσοδος/έξοδος και μία έξοδος κινδύνου. Ορατές πινακίδες εισόδου/ 

εξόδου εντός του εργαστηρίου υποδεικνύουν τις θύρες αυτές. Στο 

εργαστήριο Α052 υπάρχει μόνο μια κύρια είσοδος/έξοδος.  
 

 

Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών: Η τοποθεσία του κιβωτίου είναι γνωστή από τα άτομα 

τα οποία χρησιμοποιούν τα εργαστήρια.  

 

 

Καταιονιστήρες Νερού: Υπάρχουν δύο καταιονιστήρες νερού (sprinklers) στο χώρο του 

εργαστηρίου Α023, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης και των οποίων η λειτουργία ελέγχεται συχνά από τον 

Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου. Οι καταιονιστήρες αυτοί 

είναι τοποθετημένοι στον εξωτερικό χώρο του εργαστηρίου, δεξιά των δύο 

εισόδων του. Στο χώρο του εργαστηρίου Α064 υπάρχουν άλλοι δύο 

καταιονιστήρες νερού, ο πρώτος καταιονιστήρας είναι τοποθετημένος στον 

εξωτερικό χώρο του εργαστηρίου και δεξιά της κύριας εισόδου, ενώ ο 

δεύτερος είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του εργαστηρίου δεξιά της 

εξόδου κινδύνου. Στο χώρο του εργαστηρίου Α052 υπάρχει ένας καταιονιστήρας απέναντι από 

την κύρια είσοδο/έξοδο.  
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Πυροσβεστήρες: Στον εργαστηριακό χώρο Α023, υπάρχουν δύο πυροσβεστήρες διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2), ο ένας βρίσκεται στην πλησίον της πλαϊνής εισόδου του 

εργαστηρίου, και ο άλλος βρίσκεται κοντά στην έξοδο κινδύνου του 

εργαστηρίου, αριστερά της πόρτας που οδηγεί στο δωμάτιο των ζυγών και των 

αντιδραστηρίων.  Στον εργαστηριακό χώρο A064 υπάρχουν 4 πυροσβεστήρες. 

Πλησίον της εισόδου του εργαστηρίου υπάρχει πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 

(Dry Powder) και πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Πλησίον της 

εξόδου κινδύνου υπάρχει πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης και πυροσβεστήρας 

διοξειδίου του άνθρακα. Ενώ στο εργαστήριο Α052 υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ένας αριστερά πλησίον της πόρτας, και ένας στο βάθος του 

εργαστηρίου.  
 

 

Συσκευές Ανίχνευσης Θερμότητας και Αερίων: Στα εργαστήρια υπάρχουν 

συσκευές ανίχνευσης θερμότητας οι οποίες ενεργοποιούν το συναγερμό σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης υπάρχουν και  Ανιχνευτές Αερίων (gas 

detectors).   

 

 

Γάντια: Για τη διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας στα εργαστήρια είναι διαθέσιμα 

προς χρήση γάντια μιας χρήσεως. Ενδεικτικά στον πίνακα του Παραρτήματος 1 

παρουσιάζονται οι τύποι γαντιών που είναι κατάλληλοι για χρήση για διάφορους 

διαλύτες και είναι διαθέσιμοι στα εργαστήρια. Στους χώρους του εργαστηρίου 

στο παρόν στάδιο υπάρχει μόνο ο κοινός τύπος γαντιών διότι δεν  

χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι διαλυτών.  

 

 

Αντισηπτικό: Υπάρχει αντισηπτικό και βρίσκεται τοποθετημένο πλησίον 

των βρύσεων για χρήση του μετά από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα.  

 

 

Δοχεία Απόρριψης: Στα εργαστήρια χρησιμοποιούνται δοχεία 

απόρριψης για γυαλικά και για χρησιμοποιημένες πλαστικές πιπέτες 

(pipettes). Για τα χημικά απόβλητα του εργαστηρίου θα πρέπει να 

πληρούνται επιπλέον όροι (βλέπε παράγραφο 4.7). 

 

 

 

3. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Η πρόσβαση στους χώρους των εργαστηρίων επιτρέπεται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν άμεση 

σχέση με τις διεξαγόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες.  

 

Αυτά τα άτομα είναι τα εξής:  

1. H υπεύθυνη των εργαστηρίων Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου 

2. Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που εργάζονται στα εργαστήρια  

3. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο και 

πραγματοποιούν τη διατριβή τους στα εργαστήρια ΓΑΙΑ.  



                                     

- 6 -  

 

Άτομα στα οποία η πρόσβαση είναι επιτρεπόμενη με δική τους ευθύνη, βάσει των κανόνων 

ασφαλείας του εργαστηρίου είναι τα εξής: 

 
Πίνακας 1: Άτομα στα οποία η πρόσβαση είναι επιτρεπόμενη στους χώρους του εργαστηρίου 

 
Όνομα Ιδιότητα Επικοινωνία 

Δέσπω Φάττα-Κάσινου Υπεύθυνη εργαστηρίου 
Γραφείο: 22893515 

Κινητό: 99313906 

Κώστας Μιχαήλ Ειδικός Επιστήμονας Γραφείο: 22893512 

Πόπη Καραολιά Μεταδιδακτορική ερευνήτρια  Γραφείο: 22893523 

Κυριάκος Μανώλη Μεταδιδακτορικός ερευνητής Γραφείο: 22893526 

Βασιλική Μπερέτσου Φοιτήτρια σε επίπεδο διδακτορικό Γραφείο: 22893524 

Ιάκωβος Ιακωβίδης Φοιτητής σε επίπεδο διδακτορικό Γραφείο: 22893521 

Αναξαγόρας Βιολάρης  Ερευνητής Εργαστήριο: 22893502 

Άντρεα Ναζίρη Ερευνήτρια Εργαστήριο: 22893502 

Θεόνη Μηνά Ερευνήτρια/Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εργαστήριο: 22893502 

Παναγιώτα Λούτσιου Ερευνήτρια Εργαστήριο: 22893502 

Παναγιώτα Πάρπα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εργαστήριο: 22893502 

 
Πίνακας 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας των εργαστηρίων Α023, Α064 και Α052  

Τηλέφωνα εργαστηρίων Επικοινωνία 

Α023 22893502 

Α064 22892174 

Α052 22894516 

 

Όλα τα άτομα που εισέρχονται και χρησιμοποιούν τα εργαστήρια υποχρεούνται να υπογράφουν 

υπεύθυνη δήλωση (Έντυπα Παραρτήματος 2). 

 

Άτομα υπεύθυνα για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου επιτρέπεται να 

εισέρχονται στους χώρους των εργαστηρίων μόνο υπό την επίβλεψη 

τουλάχιστον ενός από τους παραπάνω. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται 

μόνο στο πάτωμα και τους καθαρούς πάγκους του εργαστηρίου. Δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση σε πάγκους στους οποίους είναι τοποθετημένα 

χημικά προϊόντα ή δείγματα προς ανάλυση.  Ο καθαρισμός του 

εξοπλισμού γίνεται μόνο από τα άτομα του Πίνακα 1. 

 

Τεχνικοί για τη συντήρηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου μπορούν να 

εισέρχονται μόνο αφού εξασφαλίσουν ειδική άδεια από την υπεύθυνη 

εργαστηρίου και μόνο όταν κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα άτομα βρίσκεται στα 

εργαστήρια κατά τη διάρκεια της συντήρησης/επισκευής.   
 

Το έντυπο «Γνωρίζεις;» του Κλάδου Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου (Παράρτημα 6) 

θα πρέπει επίσης να βρίσκεται αναρτημένο στα εργαστήρια. Το έντυπο για την Εκτίμηση 

Κινδύνου στο Εργαστήριο (Παράρτημα 2) θα πρέπει να συμπληρώνεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα από τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα εργαστήρια, να σημειώνονται οι 
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τυχόν αποκλίσεις από τους κανόνες ασφάλειας και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον 

περιορισμό του κινδύνου. 

 

 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
  

4.1 Γιατί είναι σημαντική η ασφάλεια στο εργαστήριο; 

 

Η ανάγκη για υγιεινή και ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας για οποιοδήποτε εργαστήριο 

καθώς διάφοροι κίνδυνοι (χημικοί, βιολογικοί, μικροβιολογικοί) μπορούν να προκύψουν μέσα 

από τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτό. Για αυτό το λόγο η προετοιμασία ενός Οδηγού 

Ασφάλειας και Υγείας κρίνεται απαραίτητη για τη χρήση του από άτομα τα οποία ασχολούνται 

ενεργά με τις δραστηριότητες των εργαστηρίων καθώς και άτομα τα οποία εισέρχονται στα 

εργαστήρια σε καθορισμένες περιπτώσεις.   

 

4.2 Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας  

 

 1. Όλα τα άτομα τα οποία εισέρχονται στο εργαστήριο πρέπει να γνωρίζουν καλά το χώρο, 

τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και όλες τις δραστηριότητες (πειράματα) που 

διεξάγονται. 

   

 2. Ο πάγκος εργασίας και τα σκεύη/όργανα που χρησιμοποιούνται πρέπει να διατηρούνται 

καθαρά και τακτοποιημένα, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για την ακρίβεια των 

πειραματικών δεδομένων. 

 

  

3. Περιττά προσωπικά αντικείμενα (ρουχισμός, τσάντες, 

κ.λπ.) που αφενός περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων 

και αφετέρου μπορούν να υποστούν ζημιές, δεν 

επιτρέπονται εντός του εργαστηρίου. Τα προσωπικά 

αντικείμενα μπορούν να τοποθετούνται σε κρεμάστρα 

πλησίον της εισόδου του εργαστηρίου.  

 

4. Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία 

και/ή κατανάλωση κάθε είδους (στερεάς 

ή υγρής) τροφής, καθώς επίσης και το κάπνισμα στο εργαστήριο. Πριν την 

αποχώρηση από το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό το πλύσιμο των χεριών.  
 

 5. Κάθε εργαζόμενος στο εργαστήριο είναι υποχρεωμένος για όλο το χρονικό 

διάστημα που βρίσκεται εντός του χώρου του εργαστηρίου να φορά 

εργαστηριακή ποδιά (100% βαμβάκι) και προστατευτικά γυαλιά.  
  

 6. Η χρήση κατάλληλων γαντιών, ανάλογα με τη φύση των ουσιών, είναι 

υποχρεωτική οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες. 

  

 7. Εντός του εργαστηρίου απαγορεύονται υποδήματα που είναι ανοικτά 

μπροστά.  

 



                                     

- 8 -  

 8. Τα μακριά μαλλιά είναι πηγή αρκετών κινδύνων και θα πρέπει να είναι μαζεμένα γιατί 

μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά ή να έρθουν σε επαφή με χημικές ουσίες, ή να 

παγιδευτούν σε περιστρεφόμενα μέρη μηχανημάτων.  

 

 8. Οι διάδρομοι προς τις εξόδους του εργαστηρίου και ιδιαίτερα προς τις εξόδους κινδύνου 

πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι. 

   

 9. Το πάτωμα του εργαστηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρό και στεγνό. 

Εάν χυθεί στο πάτωμα ποσότητα χημικής ουσίας, πρέπει να ενημερωθεί 

αμέσως η υπεύθυνη εργαστηρίου.  

  

 10. Ο κάθε εργαζόμενος στο εργαστήριο πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς 

χρησιμοποιούνται: το κουτί Πρώτων Βοηθειών, οι πυροσβεστήρες και οι καταιονιστήρες 

έκτακτης ανάγκης. Ο εξοπλισμός ασφάλειας πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και 

να μη χρησιμοποιείται χωρίς λόγο.  

  

 11. Να αποφεύγεται η εισπνοή αναθυμιάσεων. Κλειστά δοχεία που 

περιέχουν χημικές ουσίες πρέπει να ανοίγονται μέσα σε απαγωγό 

αερίων. Πειράματα που δημιουργούν αναθυμιάσεις πρέπει να 

διεξάγονται πάντοτε μέσα σε απαγωγό αερίων.  

  

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

επίδειξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως η 

υπεύθυνη του εργαστηρίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια παροχής 

Πρώτων Βοηθειών από το προσωπικό του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να έχει τύχει 

ειδικής για το σκοπό αυτό εκπαίδευσης.  

  

 13. Εάν προκληθεί φωτιά στο εργαστήριο απαιτείται μεγάλη προσοχή στον τρόπο 

κατάσβεσής 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 μεγάλη πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπου πυροσβεστήρας ή 

ειδικές κουβέρτες πυρόσβεσης. Αν η φωτιά είναι μεγάλων διαστάσεων, πρέπει να 

εκκενωθεί αμέσως το εργαστήριο, να ειδοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που είναι εντός του 

κτηρίου και να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα άτομα 

πρέπει να συγκεντρωθούν στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης, το οποίο είναι το 

υπαίθριο αμφιθέατρο απέναντι από την κύρια είσοδο του εργαστηρίου. Τα τηλέφωνα των 

Υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας (Πρώτων Βοηθειών Νοσοκομείου και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας) αναγράφονται κοντά στο τηλέφωνο του εργαστηρίου. 

 

4.3 Χρήση εργαστηριακών σκευών και οργάνων  

 

 1. Η τοποθέτηση των ηλεκτρικών συσκευών (θερμαντικές πλάκες, αναδευτήρες, κ.λπ.) 

πρέπει να γίνεται 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. Για 

ηλεκτρικές συσκευές στις οποίες έχουν εντοπισθεί λειτουργικά προβλήματα πρέπει να 

ενημερώνεται αμέσως η υπεύθυνη εργαστηρίου. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να 

τοποθετούνται σε στεγνούς πάγκους και η χρήση τους να γίνεται με στεγνά χέρια.  
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 2. Εάν θα πρέπει να ασκηθεί δύναμη σε γυάλινα σκεύη (π.χ. για να προσαρμοστεί 

θερμόμετρο ή γυάλινος σωλήνας στην οπή πώματος), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χοντρό 

γάντι ή χοντρό πανί και να ασκείται πίεση προσεκτικά με αργές κυκλικές κινήσεις. Οι 

τραυματισμοί από σπασμένο γυαλί είναι από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα στα Εργαστήρια 

Χημείας. 

   

 3. 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 τη χρήση τους.  

 

 4. Στους φούρνους του εργαστηρίου τοποθετούνται για ξήρανση γυάλινα δοχεία, αφού 

προηγουμένως έχουν εκπλυθεί. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στο φούρνο κλειστά σκεύη ή 

τα πλαστικά μέρη συσκευών ή πλαστικά καπάκια. Η θερμοκρασία του φούρνου καθορίζεται 

από αρμόδιο πρόσωπο και δεν πρέπει να μεταβάλλεται.  

 

 5. Εάν μια βρύση για τη χρήση μιας συσκευής απαιτείται όπως είναι για πολύ ώρα ανοικτή, 

οι σωλήνες σύνδεσης με τη συσκευή και η ροή του νερού θα πρέπει να ελέγχονται 

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

διαπιστωθεί ότι είναι κλειστές.  

  

 6. Ατυχήματα είναι δυνατό να προκληθούν και από κυλίνδρους αερίων. Ιδιαίτερη προσοχή 

επιβάλλεται στα εξής σημεία:  

(α) Το κλειδί ανοίγματος του κυλίνδρου πρέπει είναι προσαρμοσμένο 

στον κύλινδρο για άμεση χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις.  

(β)   Οι βαλβίδες πρέπει να ανοίγονται με αργό ρυθμό.  

(γ) Οι φιάλες πρέπει να είναι αποθηκευμένες σε ασφαλείς χώρους, 

ακινητοποιημένες με κατάλληλο ιμάντα ή αλυσίδα πρόσδεσης και 

τοποθετημένες κατακόρυφα.  

(δ)   Πρέπει να υπάρχει ρυθμιστής πίεσης.  



                                     

- 10 -  

(ε)   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.  

4.4 Χρήση χημικών αντιδραστηρίων 

 

4.4.1 Κανόνες Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αντιδραστηρίων  

 

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

επικίνδυνες αναθυμιάσεις) γίνεται μόνο σε απαγωγό.  

 

2. Απαγορεύεται η χρήση σιφωνίων με το στόμα. Η ορθή χρήση τους απαιτεί 

τη χρήση ελαστικών αναρροφητήρων (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 υπεύθυνο 

του Εργαστηρίου (βλ. παράγραφο για την εξουδετέρωση αποβλήτων).  

 

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

οφθαλμούς αλλά και τους βλεννογόνους της 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 για τα οποία απαιτείται η χρήση φλόγας θα πρέπει προηγουμένως να 

απομακρυνθούν από το χώρο όλες οι εύφλεκτες ουσίες. Γενικά στο εργαστήριο δεν 

πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα περισσότερα από συνολικά τρία λίτρα εύφλεκτων 

διαλυτών. Οι υπόλοιποι διαλύτες πρέπει να φυλάσσονται σε μεταλλικά πυρίμαχα 

ντουλάπια με κατάλληλη σήμανση.  

 

6. Όλες οι φιάλες ή τα δοχεία που περιέχουν αντιδραστήρια, 

περιλαμβανομένων και των δοχείων όπου γίνονται αντιδράσεις, πρέπει να 

φέρουν ακριβή και ευανάγνωστη σήμανση με πληροφορίες για το 

περιεχόμενό τους.  

 

 

4.4.2 Σήμανση χημικών αντιδραστηρίων 

  

Η σήμανση των χημικών ουσιών στοχεύει στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους 

κινδύνους από τα χημικά αντιδραστήρια και τον ασφαλή χειρισμό τους και γίνεται σύμφωνα με 

τον Ευρωπαικό Κανονισμό CLP (1272/2008/EK).  

 

Οι ετικέτες των χημικών ουσιών πρέπει να δείχνουν με ευκρίνεια:  
1. το όνομα της χημικής ουσίας,  

2. το όνομα, την διεύθυνση και το τηλέφωνο του παρασκευαστή και του εισαγωγέα,  

3. το σύμβολο επικινδυνότητας της χημικής ουσίας (Παράρτημα 3),  

4. τις φράσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης (Δηλώσεις Επικινδυνότητας, 

Παράρτημα 4) (Δηλώσεις Προφύλαξης, Παράρτημα 5), και  

5. την ποσότητα που περιέχεται στο δοχείο.  
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Οι ετικέτες πρέπει να είναι γραμμένες και στην ελληνική γλώσσα. Συνήθως, μια ετικέτα μπορεί 

να περιέχει μέχρι τέσσερα ονόματα χημικών ουσιών, τα οποία είναι και τα πλέον επικίνδυνα, 

μέχρι δύο σύμβολα κινδύνου, μέχρι τέσσερις φράσεις κινδύνου και μέχρι τέσσερις φράσεις 

προστασίας. Γενικά, στις ετικέτες δεν εμφανίζονται χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε 

ποσότητες μικρότερες του 0,1% κατά βάρος και δεν θεωρούνται πολύ τοξικές (Τ+) ή απλώς 

τοξικές (Τ). Επίσης, δεν αναφέρονται χημικές ουσίες που είναι σε ποσότητες μικρότερες του 1% 

και δεν ταξινομούνται στις κατηγορίες επιβλαβών (Xn), διαβρωτικών (C) ή αυτών που 

προκαλούν ερεθισμό (Xi). 

 

 
Εικόνα 1: Παράδειγμα σήμανσης δοχείου που περιέχει χημικό προϊόν 

 

4.5 Επικίνδυνα αντιδραστήρια  

 

4.5.1 Εκρηκτικές ουσίες  

  

1. Η χρήση μιας εκρηκτικής ουσίας πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον μπορεί να 

αντικατασταθεί με κάποια άλλη μη εκρηκτική ουσία.  

 

2. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε ουσία με εκρηκτικές ιδιότητες, αυτό πρέπει 

να γίνεται στις μικρότερες δυνατές ποσότητες.  

 

3. Δοχεία με εκρηκτικές ενώσεις πρέπει να προφυλάσσονται από δονήσεις και υψηλές 

θερμοκρασίες.  

 

4. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκρηκτικά στερεά πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή 

κρούσης, ακόμα και τρίψιμο (π.χ. κατά τη μεταφορά τους με σπάτουλα). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις απαγορεύεται η χρήση μεταλλικής σπάτουλας.  
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4.5.2 Εύφλεκτες ουσίες  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε εύφλεκτους διαλύτες, οι οποίοι είναι 

συγχρόνως πολύ πτητικοί. Η ευκολία ανάφλεξης μιας ένωσης δίνεται από το 

«σημείο ανάφλεξης», δηλαδή τη θερμοκρασία στην οποία το υγρό σχηματίζει 

εύφλεκτους ατμούς. Όταν μια ένωση έχει σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 15 
ο

C 

θεωρείται εύφλεκτη.  

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πιο συνηθισμένοι οργανικοί διαλύτες (βλέπε Παράρτημα 3).  

 

1. Οι διαλύτες αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στον απαγωγό και οι φιάλες τους να 

είναι πάντα ερμητικά κλειστές.  

 

2. 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 σπινθήρες που μπορεί να σχηματισθούν.  

 

3. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν περισσότερα από συνολικά τρία λίτρα εύφλεκτων 

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

πυρίμαχα μεταλλικά δοχεία.  

 

 

4.5.3 Τοξικές ουσίες 

  

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

τους, μπορούν να παρουσιάσουν τοξική δράση. 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.  

 

1. Ο χειρισμός των χημικών ουσιών πρέπει να γίνεται μόνο μέσα σε απαγωγό και να 

αποφεύγεται η επαφή με οποιαδήποτε χημική ένωση.  

 

2. Κατά κανόνα όλες οι χημικές ουσίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πιθανά δηλητήρια, 

εκτός αν είναι γνωστές ως εντελώς ακίνδυνες ενώσεις. Ένα μέτρο της επικινδυνότητας 

μιας ένωσης είναι ο δείκτης TLV (Threshold Limit Value, δηλαδή Ανώτατη Επιτρεπτή 

Τιμή), που μετριέται σε ppm/m3
 

ή mg/m3. Οι τιμές TLV δίνουν το ανώτατο όριο 

συγκέντρωσης ατμών ή σκόνης, κάτω από το οποίο η χημική ένωση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ακίνδυνη. 

 

4.6 Προστασία από Μικροβιολογικούς / Βιολογικούς κινδύνους 

 

Τα εργαστήρια χειρίζονται μολυσμένα δείγματα.  Ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος σε αυτού του 

τύπου εργαστήρια. Για την προστασία από μικροβιολογικούς / βιολογικούς κινδύνους θα πρέπει 

να πληρούνται τα παρακάτω:  
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1. Τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την ανάλυση λυμάτων ή άλλων μολυσμένων 

δειγμάτων προτρέπονται όπως εμβολιαστούν για Ηπατίτιδα Α και Τέτανο. Σε 

συνεργασία με τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου μπορεί να 

διευθετηθεί ομαδικός εμβολιασμός των ατόμων που χειρίζονται τέτοια δείγματα.  

 

2. Τα άτομα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αναλύσεων/ ή πειραμάτων πρέπει να φέρουν 

ποδιά εργαστηρίου. 

 

3. Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να έχουν λείες επιφάνειες για να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται εύκολα.  

 

4. Όταν χειρίζονται μολυσμένα ή τοξικά υλικά πρέπει να τοποθετούνται αδιαπέραστα 

γάντια (βλέπε Παράρτημα 1). Τα χέρια πρέπει να κρατούνται μακριά από το στόμα, τη 

μύτη, τα μάτια και το πρόσωπο. 

 

5. Η ανάπτυξη γενειάδας πρέπει να αποφεύγεται από άτομα που χειρίζονται επικίνδυνα 

υλικά. 

 

6. Οι καλλιέργειες μικροοργανισμών πρέπει να γίνονται σε μικροβιολογικό θάλαμο 

νηματικής ροής (safety cabinet) class II. 

 

7. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το στόμα για την αναρρόφηση μολυσμένων ή τοξικών 

διαλυμάτων. 

 

8. Τα χρησιμοποιημένα σιφώνια πρέπει να απορρίπτονται σε δοχείο με απολυμαντικό 

διάλυμα. 

 

9. Όλα τα μολυσμένα υλικά πρέπει να τοποθετούνται σε δοχεία που φέρουν σήμανση για 

αποστείρωση και επιπλέον αυτά δε πρέπει να παραμένουν αφύλακτα. 

 

10. Εάν χυθεί μολυσμένο υλικό, πρέπει να καλύπτεται αμέσως η επιφάνεια της περιοχής με 

το κατάλληλο απολυμαντικό (π.χ. διάλυμα εθανόλης). 

 

11. Οι ετικέτες δεν πρέπει να υγραίνονται με τη γλώσσα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό 

ή αυτοκόλλητες ετικέτες. 

 

12. Μετά από κάθε φάση εργασίας ο πάγκος πρέπει να σκουπίζεται με απολυμαντικό και τα 

χέρια να πλένονται. 

 

13. Οι φυγόκεντροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για 

περιορισμό τυχόν διαρροής. 

 

14. Για φυγοκέντριση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σωλήνες με πώμα. Οι σωλήνες δεν 

πρέπει να υπερχειλίζουν κατά τη φυγοκέντριση. Για την απόρριψη του υπερκείμενου 

υγρού  πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα αναρρόφηση με αποστειρωμένο σιφώνιο. Οι 

σωλήνες φυγοκέντρου με παθογόνους μικροοργανισμούς ανοίγονται πάντοτε σε θάλαμο 

νηματικής ροής Class II προς αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων. 

 

15. Οι υγρές καλλιέργειες παθογόνων οργανισμών χρειάζονται μεγάλη προσοχή καθώς η 

παραμικρή αναταραχή της επιφάνειας του υγρού παράγει σταγονίδια. 
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4.7 Συλλογή και Εξουδετέρωση των Αποβλήτων του Εργαστηρίου 

 

Τα χημικά απόβλητα, έτσι όπως τα συναντά κανείς σ’ ένα εργαστήριο 

Χημείας, είναι κατά βάση ειδικού τύπου και υπόκεινται στη νομοθεσία 

που αφορά τα απόβλητα η οποία απαγορεύει να χύνονται στους 

νεροχύτες, αλλά ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αγωγό κοινής 

χρήσης.  

 

1. Παρόλο που τα απόβλητα βρίσκονται σε μικρές ποσότητες, πρέπει να συλλέγονται σε 

ειδικά δοχεία και να παραδίδονται στα ειδικά κατά τόπους κέντρα προς εξουδετέρωσή 

τους.  

 

2. Τα δοχεία πρέπει να ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ώστε να αποφεύγεται η 

ανάμειξη μη συμβατών χημικών ουσιών (ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τυχόν 

επικίνδυνων αντιδράσεων).  

 

3. Σε πολλές περιπτώσεις, πριν την περισυλλογή των αποβλήτων είναι απαραίτητη κάποια 

επεξεργασία τους από το ίδιο το εργαστήριο.  

 

4. Τα δοχεία συλλογής πρέπει να είναι κατάλληλα για την φύλαξη των αποβλήτων (π.χ. να 

αντέχουν στην επίδραση διαλυτών), όπως επίσης και να κλείνουν ερμητικά.  

 

5. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο με καλό αερισμό, για να αποφευχθεί η 

συγκέντρωση επικίνδυνων ατμών.  

 

6. Τα απόβλητα δεν πρέπει να φυλάγονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα 

μηνών. Μετά τη λήξη του χρονικού περιθωρίου αποθήκευσης θα πρέπει να 

καταστρέφονται ή να απορρίπτονται σε ειδικούς χώρους. 

 

 

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

5.1 Γενικές Πληροφορίες για Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και Περιστατικών 

  

5.1.1 Παροχή Πρώτων Βοηθειών   
 

Στα εργαστήρια υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών του οποίου η 

θέση είναι γνωστή στο προσωπικό του εργαστηρίου . Σε 

περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του εργαστηρίου από αριθμό 

φοιτητών ορίζεται άτομο υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος. Το 

πρόσωπο αυτό προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε 

περίπτωση ατυχήματος που περιλαμβάνουν την κλήση των 

Πρώτων Βοηθειών του Πανεπιστημίου για παροχή βοήθειας, την 

κλήση ασθενοφόρου αν χρειάζεται, την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων, καθώς και τον 

έλεγχο του απαιτούμενου εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή των πρώτων βοηθειών. 

Σημαντικό είναι το υπεύθυνο άτομο να κατέχει τουλάχιστο τις βασικές γνώσεις Πρώτων 

Βοηθειών για περιπτώσεις ανάγκης. 
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Ένας ελάχιστος εξοπλισμός στο κουτί των πρώτων βοηθειών του εργασιακού χώρου, 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα (σε παρένθεση ο αριθμός τους):  

▪ Σύντομο οδηγό με τα απαραίτητα βήματα για την παροχή των πρώτων βοηθειών  

▪ Απορροφητικές αποστειρωμένες γάζες (20)  

▪ Αποστειρωμένα οφθαλμικά επιθέματα (2)  

▪ Τριγωνικούς επιδέσμους (4)  

▪ Παραμάνες (6)  

▪ Μεσαίου μεγέθους (12cm x 12cm) αποστειρωμένους επιδέσμους (6)  

▪ Μεγάλου μεγέθους (18cm x 18cm) αποστειρωμένους επιδέσμους (2)  

▪ Γάντια (1 ζεύγος)  

 

 

Το κουτί των πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι αδιάβροχο, καλά σφραγισμένο, με την 

κατάλληλη σήμανση και δεν πρέπει να περιέχει δισκία ή άλλα φάρμακα. 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

▪ Πρώτες Βοήθειες Πανεπιστημίου  22892024 (εσωτ. 2024)  

▪ Νοσοκομείο Λευκωσίας για κλήση ασθενοφόρου  22603000 

▪ Πρώτες Βοήθειες, Αστυνομία, Πυροσβεστική  199 ή 112 

 

 

5.1.2 Δήλωση ατυχημάτων και επικινδύνων περιστατικών 

 

 

Εάν υπάρξει ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν στους χώρους του εργαστηρίου θα πρέπει να 

ενημερωθεί αμέσως η υπεύθυνη εργαστηρίου και ο Κλάδος Ασφάλειας και Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Επίσης, εάν κάποιο άτομο πάσχει από κάποια ασθένεια η οποία μπορεί να επηρεάσει τη εργασία 

του μέσα στο εργαστήριο, π.χ. επιληψία, άσθμα, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως η υπεύθυνη 

εργαστηρίου. 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα 

Άκης Σωφρονίου: Κλάδος Ασφάλειας και Υγείας Πανεπιστημίου Κύπρου  22894147           

(εσωτ. 4147) 

Φύλακας Κεντρικού Χώρου Πανεπιστημίου  22892011 (εσωτ. 2011) 

Πρώτες Βοήθειες, Αστυνομία, Πυροσβεστική  199 ή 112 ή 2024 

Δέσπω Φάττα-Κάσινου: Υπεύθυνη Εργαστηρίου  22892275, 22893515 (εσωτ. 2275, 3515), 

κιν. 99313906 
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5.1.3 Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς 

 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μικρών διαστάσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

πυροσβεστήρες για την κατάσβεσή της. Πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε ο  

κατάλληλος για κάθε περίπτωση πυροσβεστήρας. 

 

 

(α) Νερό  Είναι κατάλληλο για στερεά υλικά, όπως ξύλο, χαρτί, ύφασμα, πλαστικό 

και ακατάλληλο για φωτιά από ηλεκτρικά αίτια και από εύφλεκτα υγρά.  

 

(β) CΟ
2 
  Είναι κατάλληλο για μικρές φωτιές από λάδι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες 

και για φωτιές από ηλεκτρικά αίτια (π.χ βραχυκύκλωμα). Είναι 

ακατάλληλο για φωτιές από καύση μετάλλων και στερεών υλικών.  

 

(γ) Στεγνή σκόνη  Είναι κατάλληλη για φωτιές από εύφλεκτες ουσίες, λάδι, ηλεκτρικά 

αίτια και για φωτιές στην επιφάνεια στερεών υλικών. Είναι ακατάλληλη 

για φωτιές σε μέταλλα και για φωτιές που έχουν ήδη εισχωρήσει σε 

στερεά υλικά.  

 

Στα εργαστήρια υπάρχει αναρτημένο έντυπο με οδηγίες για τη σωστή χρήση των 

πυροσβεστήρων (βλέπε Παράρτημα 6). 

 

Μετά την επιτυχή κατάσβεση της φωτιάς θα πρέπει να ειδοποιηθεί η Υπεύθυνη Εργαστηρίου και 

ο Κλάδος Ασφάλειας και Υγείας. 

 

Σε περίπτωση φωτιάς μεγάλων διαστάσεων πρέπει: 

1. Να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός 

2. Να εκκενωθεί το εργαστήριο από την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής 

3. Όλα τα άτομα να κατευθυνθούν προς το σημείο σύναξης χωρίς να τρέχουν. Ο υπεύθυνος 

του εργαστηρίου παίρνει παρουσίες.   

4. Αν υπάρχει καπνός στην πρώτη έξοδο διαφυγής πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη 

έξοδος. Εάν επιβάλλεται η διαφυγή να πραγματοποιηθεί από την πρώτη έξοδο 

επιβάλλεται το σκύψιμο, περπάτημα στα τέσσερα, ή το σύρσιμο μπρούμυτα στο πάτωμα 

κάτω από τον καπνό. Σε όσο πιο χαμηλό επίπεδο βρίσκεται το πρόσωπο, τόσο πιο 

καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέεται. 

5. Αν πρέπει να ανοιχθεί κλειστή πόρτα κατά τη διαφυγή, πρέπει πρώτα να ελεγχθεί με την 

παλάμη εάν η πόρτα ή το χερούλι της είναι ζεστά. Εάν ναι πρέπει η διαφυγή να 

διενεργηθεί από κάπου αλλού. 

6. Αν καπνός, ζέστη ή φλόγες μπλοκάρουν το δρόμο διαφυγής, επιβάλλεται η παραμονή 

στην αίθουσα με την πόρτα κλειστή. Πρέπει να δοθεί σήμα για βοήθεια κουνώντας 

ρούχα με έντονα χρώματα από το παράθυρο. Εάν υπάρχει τηλέφωνο στο δωμάτιο πρέπει 

να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία (199 ή 112) και να ενημερωθεί για την ακριβή 

θέση που βρίσκονται τα άτομα. 

7. Πρέπει να ενημερωθεί αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο Κλάδος Ασφάλειας και 

Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και ή Υπεύθυνη Εργαστηρίου. 
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Στα εργαστήρια υπάρχει Σχέδιο Δράσης σε Περίπτωση Πυρκαγιάς το οποίο έχει προετοιμαστεί 

σε συνεργασία με τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το οποίο 

αναρτάται εντός του εργαστηρίου σε δύο αντίτυπα (βλέπε Παράρτημα 6). 

 

 
5.1.4 Αντιμετώπιση Πλημμύρας 

 
Σε περίπτωση πλημμύρας στο εργαστήριο πρέπει: 

1. Να εκκενωθεί αμέσως το εργαστήριο από την πρώτη έξοδο διαφυγής. Όλα τα άτομα 

πρέπει να κατευθυνθούν χωρίς να τρέχουν στο σημείο σύναξης (υπαίθριο αμφιθέατρο 

απέναντι από την κύρια είσοδο του εργαστηρίου). 

2. Να ενημερωθεί αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Κλάδος Ασφάλειας και Υγείας και 

η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου. 

 

 

5.2 Καθορισμένα Ατυχήματα και Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο Εργαστήριο 

 

Αριθμός ατυχημάτων μπορεί να λάβει χώρα στο εργαστήριο. Τα συχνότερα και σοβαρότερα 

ατυχήματα σε χώρους εργαστηρίων περιλαμβάνουν: 

1. Θερμικά, χημικά και ηλεκτρικά εγκαύματα  

2. Εισπνοή τοξικών αερίων ή πτητικών χημικών ενώσεων  

3. Εκρήξεις αερίων  

4. Αιμορραγίες (κοψίματα, τραυματισμοί)  

5. Ατυχήματα οφθαλμών: χημικές ουσίες, μηχανικά αίτια (θραύσματα γυαλιών)  

6. Δηλητηριάσεις από κατάποση βλαπτικών χημικών ενώσεων  

 

 

5.2.1 Εγκαύματα  

 
Το έγκαυμα είναι κάκωση κυρίως του δέρματος αλλά και εσωτερικών 

οργάνων του σώματος όπως του οφθαλμού, του βλεννογόνου, του 

αναπνευστικού και του γαστρεντερικού σωλήνα. Οφείλεται στην 

επίδραση διαφόρων βλαπτικών παραγόντων, όπως είναι η θερμότητα, 

οι χημικές ουσίες, οι ακτινοβολίες, ο ηλεκτρισμός, κ.α.  

 

Η βλάβη που μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα διακρίνεται σε τρεις βαθμούς, δηλαδή πρώτου, 

δευτέρου
 

και τρίτου
 

βαθμού, ανάλογα με το βάθος στο οποίο προσβάλλεται το δέρμα. Η 

βαρύτητα ενός εγκαύματος, άσχετα με το βαθμό, εκτιμάται κυρίως από την επιφάνεια του 

σώματος που καλύπτει. Όταν καλύπτει πάνω από το 20% της επιφάνειας του σώματος είναι 

επικίνδυνο ενώ όταν καλύπτει πάνω από το 30% είναι θανατηφόρο, εκτός αν αντιμετωπισθεί 

έγκαιρα και σωστά.  

 

Εγκαύματα δευτέρου
 

και τρίτου
 

βαθμού, τα οποία έχουν έκταση που υπερβαίνει το 10% της 

επιφάνειας του σώματος, απαιτούν μεταφορά στο νοσοκομείο. Η έκταση του εγκαύματος 

υπολογίζεται, αν ληφθεί υπόψη ότι η παλάμη καλύπτει περίπου το 1% της επιφάνειας του 

σώματος. Σοβαρά εγκαύματα τα οποία χρειάζονται επίσης νοσοκομειακή φροντίδα είναι 

εγκαύματα στα μάτια, στα αυτιά, τη γεννητική περιοχή, το πρόσωπο, τις παλάμες, τα πέλματα, 

εγκαύματα στο αναπνευστικό σύστημα από εισπνοή καπνού ή άλλων τοξικών ουσιών καθώς και 
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ηλεκτρικά και χημικά εγκαύματα. Τα εγκαύματα που μπορούν να προκληθούν στο εργαστήριο 

διαχωρίζονται σε: 

 

(α) Θερμικά Εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από φλόγες ή πυρκαγιές ή εκρήξεις.  

 

 

 

Αντιμετώπιση 

 

▪ Το σημείο του εγκαύματος πλένεται με άφθονο νερό για αρκετή ώρα (10-20 λεπτά). 

▪ Τα επιφανειακά εγκαύματα, όπου το δέρμα δεν έχει καταστραφεί, ψεκάζονται με ειδικό 

σπρέι ή επαλείφονται με ειδικές αλοιφές και επιδένονται χαλαρά.  

▪ Για σοβαρότερα εγκαύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λάδι, κρέμα ή πούδρα, αλλά 

να ζητείται ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό.  

 

 

(β) Χημικά εγκαύματα: Τα χημικά εγκαύματα προκαλούνται όταν το δέρμα έχει έλθει σε επαφή 

με ισχυρά οξέα, αλκάλεα ή και άλλες διαβρωτικές και οξειδωτικές ουσίες. Τα χημικά 

εγκαύματα από ισχυρές βάσεις, όπως το NaOH ή ΚOH, είναι πολύ σοβαρότερα από εκείνα 

που προκαλούν τα οξέα, επειδή οι βάσεις εισχωρούν βαθύτερα στο δέρμα.  

 

Αντιμετώπιση 
 

▪ Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο η ουσία παραμένει σε επαφή με το δέρμα τόσο 

επεκτείνεται το έγκαυμα και το σημείο του εγκαύματος θα πρέπει να πλένεται αρχικά με 

άφθονο νερό.  

 

▪ 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.  

Φωσφόρος: πλύσιμο με διάλυμα 3% θειικού χαλκού (ΙΙ) και νερό.  

Διμεθυλοθειικός εστέρας: πλύσιμο με πυκνό διάλυμα αμμωνίας και νερό.  

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

 

Τα απαραίτητα διαλύματα πρέπει να υπάρχουν προκατασκευασμένα στο κουτί Πρώτων 

Βοηθειών. Πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό. 

 

 

 (δ) Ηλεκτρικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από την επαφή του δέρματος με ηλεκτρικό 

ρεύμα χαμηλής ή υψηλής τάσης όταν υπάρχει απευθείας επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια. 

Επιφέρει τοπικές βλάβες στους ιστούς, μικρότερες στο σημείο επαφής και πιο εκτεταμένες 

στα βαθύτερα στρώματα. 
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5.2.2 Αιμορραγίες  

 

Η αιμορραγία στο χώρο εργασίας είναι αποτέλεσμα τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. 

εργαλεία, γυαλί, κ.α. Σε περίπτωση μικρού τραύματος επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος 

για λίγα δευτερόλεπτα.  

 

Αντιμετώπιση 

 

▪ Εάν το τραύμα έχει προκληθεί από σπασμένο γυαλί, απομακρύνονται μόνο τα 

θραύσματα που δεν έχουν εισχωρήσει (δεν πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να 

απομακρυνθούν θραύσματα, ακόμα και αν αυτά είναι ορατά). Στη συνέχεια, το τραύμα 

απολυμαίνεται και επιδένεται με ελαφριά επίδεση και ζητείται άμεσα ιατρική βοήθεια.  

▪ Σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας διακόπτεται η ροή του αίματος πιέζοντας στο 

κατάλληλο σημείο το αγγείο (φλέβα ή αρτηρία). Πάνω στην περιοχή της αιμορραγίας 

εφαρμόζεται ένας ειδικός πιεστικός επίδεσμος ή ένα πανί. Πιέζουμε αρκετά ώστε να 

σταματήσει η αιμορραγία, χωρίς όμως να μελανιάσει το άκρο από το σημείο της 

αιμορραγίας και μετά. Αν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο χαλαρώνουμε λίγο την επίδεση.  

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  ΕΓΚΑΥΜΑ  
 
(α) Θερμικό έγκαυμα  

▪ Κατάσβεση της φωτιάς των ενδυμάτων τυλίγοντας τα με ένα πανωφόρι ή μια κουβέρτα.  
▪ Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή, σφυγμός, επαφή με το περιβάλλον) του 

εργαζόμενου. Εάν χρειάζεται παρέχουμε τεχνική αναπνοή.  
▪ Βρέχουμε τα ενδύματα με άφθονο νερό για πλήρη κατάσβεση και ψύξη του δέρματος.  
▪ Αφαιρούμε τα υγρά ενδύματα μόλις αρχίσουν να κρυώνουν. Δεν αφαιρούμε τα καμένα και 

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

περιοχή.  
▪ Δεν εφαρμόζουμε λάδια, αλοιφές, πούδρες στην επιφάνεια του εγκαύματος.  
▪ Ελαφρά εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού περιορισμένης εκτάσεως μετά τον καθαρισμό με νερό 

επαλείφονται με betadine. Η περιποίηση του εγκαύματος είναι προτιμότερο να γίνεται από 
ιατρό.  

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

 
(β) Χημικό έγκαυμα  

▪ Δεν πιάνουμε με γυμνά χέρια το δέρμα ή τα ρούχα του εργαζόμενου.  
▪ Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες του εργαζόμενου (αναπνοή, σφυγμός, επαφή με το 

περιβάλλον) και εφαρμόζουμε τεχνική 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 

προσβάλει σταδιακά το δέρμα. Εάν έχουν κολλήσει στο δέρμα τα κόβουμε γύρω-γύρω με ένα 
καθαρό ψαλίδι. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό όσο το δυνατό περισσότερη ώρα.  

▪ 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 
εργαζόμενου παθόντα σε εξωτερικό χώρο.  

▪ Τοποθετούμε στην περιοχή υγρά επιθέματα (κομπρέσες).  
▪ Άτομα με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα, ή εγκαύματα που προσβάλλουν τα μάτια, ή 

προκαλούν συμπτώματα όπως έντονο βήχα, δύσπνοια, μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο.  
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▪ Στην περίπτωση που το αίμα πετάγεται ζωηρό, κόκκινο και άφθονο, μάλλον θα πρόκειται 

για αρτηριακή αιμορραγία, οπότε είναι αποτελεσματικότερο να πιέσουμε με τον 

επίδεσμο ή το πανί μας πριν το τραύμα. Πρέπει να ζητηθεί ΑΜΕΣΗ ιατρική βοήθεια. 

5.2.3 Ατυχήματα οφθαλμών  

 
Αντιμετώπιση 

 

▪ Εάν εισχωρήσει κάποια χημική ένωση στο μάτι, αυτό ξεπλένεται με 

άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα 

ανοικτά. Στη συνέχεια ζητείται ιατρική βοήθεια. 

▪ Εάν εισχωρήσει στο μάτι γυαλί, τότε το μάτι δεν θα πρέπει να ξεπλυθεί, 

αλλά να επιδεθεί ώστε να παραμείνει κλειστό και να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια. 

 

 

 

5.2.4 Δηλητηριάσεις  

 

 

Η δηλητηρίαση προκαλείται από κατάποση κάποιας ουσίας σε δόση που μπορεί να είναι 

βλαπτική. Η ουσία μπορεί να απορροφάται από το στομάχι, συνήθως όμως η απορρόφηση 

γίνεται από τον εντερικό σωλήνα. Χορηγούμε ανάλογα με την περίπτωση αντίδοτο.  

 

Αντιμετώπιση 

 

▪ Για να αποφύγουμε την απορρόφηση μιας ουσίας προκαλούμε εμετό. Δεν προκαλούμε 

εμετό όταν ο εργαζόμενος δεν έχει τις αισθήσεις του ή όταν η ουσία είναι πολύ πτητική 

διότι υπάρχει φόβος να εισπνευθεί και να απορροφηθεί από την αναπνευστική οδό. 

Εμετό μπορεί να προκαλέσουμε με κατάλληλο σιρόπι ή ακόμη με ένα ποτήρι αλατόνερο. 

Μετά την πρόκληση εμετού χορηγούμε αιώρημα ενεργού άνθρακα, δηλαδή καρβουνάκι 

σε νερό. Ο άνθρακας θα απορροφήσει την ουσία που τυχόν έχει παραμείνει στο στομάχι 

ή έχει περάσει στο έντερο. 

  

▪ Γενικά, η κατάποση χημικής ένωσης αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση κατάλληλης 

ουσίας, ή αντιδότου.  

 
Πίνακας 2: Αντιμετώπιση κατάποσης χημικής ένωσης 

 
Χημικές Ενώσεις Αντιμετώπιση 

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 ΑΜΕΣΗ ιατρική βοήθεια.  
* Μείγμα από 50mL διαλύματος Α και 50 mL διαλύματος Β. (Διάλυμα Α: 158 g 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 Πρώτων Βοηθειών. Το διάλυμα Α αλλοιώνεται με το χρόνο και πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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• Σε περίπτωση εισπνοής επικίνδυνου αερίου ο πάσχων πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε 

καλά αεριζόμενο χώρο και να πάρει βαθιές εισπνοές. Πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια 

το συντομότερο δυνατό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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  

Γκάζι  PVA; Nitrile  

Εξάνιο (Hexane)  Viton; Neoprene; PVA; Nitrile  

Ισοπροπανόλη (Isopropanol)  Natural rubber; Neoprene; Nitrile rubber; 

PVC  

Μεσιτυλένιο (Mesitylene) PVA; Viton  

Methyl cellosolve  Butyl rubber; PVA;  

Μεθυλ-αιθυλοκετόνη (ΜΙΒΚ)  
Butyl rubber; (PVA; Viton; Polyethylene)  

Μεθυλ-ισοβουτυλο κετόνη (MIK)  
PVA  

Ναφθα (Naphtha)  Polyurethane; Nitrile rubber  

Τολουόλιο (Toluene)  PVA; Viton; (Butyl rubber)  

Διισοκυανιούχο τολουόλιο (Toluene 

diisocyanate (TDI))  
PVA;  

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο  

(1,1,1-Trichloroethane)  

Viton; (Natural rubber; Butyl rubber; 

Polythylene)  

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

Polyethylene)  

Τερεβινθέλαιο (Turpentine)  PVA; Nitrile rubber  

Ξυλένιο (Xylene)  PVA; Nitrile rubber  
Σημείωση: Τα υλικά τα οποία αναγράφονται εντός παρενθέσεων παρέχουν περιορισμένη προστασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Έντυπα που πρέπει να διαμοιράζονται και να συμπληρώνονται από άτομα τα οποία 

χρησιμοποιούν τα εργαστήρια.  
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ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ; 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

όπως π.χ. πυρκαγιάς ή πλημμύρας; 

  

2. Πού υπάρχουν BRAKE GLASSES για να σημάνεις 

συναγερμό σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς; 

  

3. Πού υπάρχουν πυροσβεστήρες στο κτίριό σου;   

4. Να χρησιμοποιείς τον κατάλληλο πυροσβεστήρα;   

5. Πού υπάρχουν έξοδοι κινδύνου και διάδρομοι 

διαφυγής; 

  

6. Τον ασφαλή χώρο συγκέντρωσης των ατόμων του 

κτηρίου σου σε περίπτωση που πρέπει να εκκενωθεί; 

  

7. Εάν υπάρχουν αντικείμενα ή χώροι υψηλού κινδύνου 

εκεί που εργάζεσαι; 

  

8. Τι πρέπει να κάνεις εάν υπάρχουν άτομα που θα 

χρειαστούν τη βοήθειά σου σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης; 

  

9. Το τηλέφωνο του Φύλακα Ασφάλειας, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Πρώτων 

Βοηθειών; 

  

10. Πού είναι το κουτί Πρώτων Βοηθειών στο κτίριό σου;    

11. Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών;    

12. Εάν υπάρχουν χώροι στο Π.Κ. που χρειάζεσαι ειδική 

άδεια και προστασία για να εισέλθεις; 

  

13. Να διαβάζεις σήματα και σύμβολα ασφάλειας;   

14. Τυχόν προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνεις 

κατά την εκτέλεση της εργασίας σου; 

  

15. Ποιο άτομο του Π.Κ. πρέπει να ενημερώσεις σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για θέματα 

ασφάλειας;  

  

 

Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ερωτήσεις είναι αρνητική 

τότε επικοινωνήστε με τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας στο                     

τηλ.: 22-894147, εσωτ.: 4147 
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ΝΗΡΕΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΑΙΑ 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

 

 

Εγώ ο/η ………………………….. δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους 

Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας των Εργαστηρίων Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ του 

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/η 

μοναδικός/η υπεύθυνος/η για οποία σωματική βλάβη προξενήσει το ατύχημα αυτό σε εμένα ή σε 

τρίτους που έχουν επηρεαστεί. 

 

 

Ημερομηνία                                                                                        Ο Δηλών/ούσα 

 

…………….                                                                                          ………………. 
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ΝΗΡΕΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΑΙΑ 

 

 

Εκτίμηση κινδύνου στο εργαστήριο σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

εργαστήρια χημείας 

 

 

 

 

Γενική ασφάλεια Ναι Όχι 
Δεν 

γνωρίζω 

1. Οι διάδρομοι διατηρούνται καθαροί και δεν 

υπάρχουν εμπόδια;  
   

2. Το πάτωμα είναι στεγνό και όχι ολισθηρό;     
3. Οι πάγκοι είναι καθαροί και οργανωμένοι;     
4. Τα κινούμενα μηχανικά μέρη 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: 
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Ετοιμότητα για περιστατικά έκτακτης ανάγκης Ναι Όχι 
Δεν 

γνωρίζω 

1. Το σχέδιο για την εκκένωση του κτηρίου σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι 

τοιχοκολλημένο σε προφανές σημείο;  

   

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 έκτακτης ανάγκης 

για το οποίο το προσωπικό έχει ενημερωθεί 

σχετικά;  

   

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 
Δεν 

γνωρίζω 

1. Οι χώροι αποθήκευσης των χηµικών είναι καλά 

στερεωµένοι στους τοίχους;  
   

2. Έπιπλα, φιάλες αερίων και άλλα µηχανήµατα ή 

συσκευές, είναι καλά στερεωµένα;  
   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

- 28 - 

Πυρασφάλεια  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  

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 στους 

πυροσβεστήρες και το σύστηµα συναγερµού είναι 

ευδιάκριτα;  

   

5. Υπάρχει σύστηµα συναγερµού σε περίπτωση 

πυρκαγιάς;  
   

6. Το εύρος των διαδρόµων και των εξόδων είναι 

µεγαλύτερο από ένα µέτρο;  
   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρολογικά  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  

1. Τα ηλεκτρικά καλώδια και οι πρίζες είναι σε καλή 

κατάσταση λειτουργίας; (έλεγχος στις γειώσεις, 

µόνωση καλωδίων κ.λπ.)  

   

2. Συσκευές οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται έχουν 

αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύµα (το καλώδιο 

είναι εκτός ρευµατοδότη);  

   

3. Όλοι οι ρευµατοδότες που τροφοδοτούν συσκευές 

προστατεύονται από αυτόµατους διακόπτες ψηλής 

ευαισθησίας για αποφυγή διαρροής (RCD 30 mA)  

   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επικίνδυνες ουσίες  Ναι  Όχι  Δεν  
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γνωρίζω  

1. Όλα τα δοχεία συµπεριλαµβανοµένων και των 

δοχείων που δεν περιέχουν επικίνδυνες χηµικές 

ουσίες (όπως νερό) φέρουν κατάλληλη σήμανση 

µε αναφορά ολόκληρου του χηµικού ονόµατος 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 από βάσεις)  
   

4. Είναι όλα τα δοχεία κλειστά;     
5. Βρίσκονται όλα τα εύφλεκτα υγρά στους ειδικούς 

αποθηκευτικούς χώρους (ντουλάπια) για την 

φύλαξη εύφλεκτων υλικών; (Επιτρέπεται να 

βρίσκονται εκτός των ντουλαπιών μέχρι και τρία 

λίτρα εύφλεκτων υγρών)  

   

6. Αν στο ψυγείο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, είναι 

αυτό κατάλληλο (αντοχή σε έκρηξη) για την 

αποθήκευσή τους;  

   

7. Τα µεταλλικά ντουλάπια 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύλινδροι που περιέχουν αέρια υπό πίεση  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  
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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 

στις 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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Απαγωγός  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  

1. Οι απαγωγοί έχουν ελεγχθεί εντός του τελευταίου 

έτους όσον αφορά στη σωστή λειτουργία τους;  

   

2. Η αποθήκευση εντός του απαγωγού είναι η 

ελάχιστη δυνατή;  

   

3. Tο µπροστινό κάλυµµα του απαγωγού βρίσκεται 

στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο;  

   

4. Είναι δυνατή η πρόσβαση στους καταιονιστήρες 

νερού και τα λουτρά µατιών σε λιγότερο από 10 

δευτερόλεπτα;  

   

5. Η διαδροµή προς τους καταιονιστήρες νερού και 

τα λουτρά µατιών είναι ελεύθερη εµποδίων;  

   

6. Οι καταιονιστήρες νερού και τα λουτρά µατιών 

δοκιµάζονται κάθε µήνα από τους τεχνικούς;  

   

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλαβερά απόβλητα  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  

1. Όλα τα χηµικά, και βιολογικά απόβλητα έχουν 

τοποθετηθεί στα κατάλληλα δοχεία και σηµανθεί 

κατάλληλα;  

   

2. Όλα τα δοχεία αποβλήτων είναι κλειστά;     

3. Διαρροές χηµικών ουσιών έχουν συλλεγεί και 

αποµακρυνθεί;  

   

4. Όλα τα χηµικά απόβλητα έχουν αποµακρυνθεί 

από το εργαστήριο µέσα σε διάστηµα 9 µηνών 

από την πρώτη ηµέρα συλλογής τους;  

   

5. Υπάρχει τοποθετηµένο στον τοίχο πόστερ που 

περιγράφει την µεθοδολογία συλλογής 

αποβλήτων;  

   

Παρατηρήσεις:  
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  Ναι  Όχι  
Δεν  

γνωρίζω  

1. Είναι όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός ασφαλείας 

(γάντια, προστατευτικά γυαλιά, εργαστηριακές 

ποδιές κ.λπ.) 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 ΜΑΠ;  

   

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, χαλαρή 

ενδυµασία, τα μακριά γένια, τα µακριά µαλλιά αν 

είναι κατάλληλα δεµένα κ.λπ.)  

   

Παρατηρήσεις:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

Σήμανση επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, περιγραφή κινδύνων και προληπτικά 

μέτρα 

 

ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Τι σημαίνει; 

- Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί. 

- Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή 

τραυματισμό. 

 

Παράδειγμα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Περιέκτες αερίου, κύλινδροι αερίων  

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες 

- Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/προστατευτική μάσκα/ προστατευτικά 

γυαλιά. 

- Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό 
 

 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ 

Τι σημαίνει; 

- Ασταθή εκρηκτικά 

- Εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής έκρηξης 

- Εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης 

- Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, εκτόξευσης 

- Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Πυροτεχνήματα, πυρομαχικά 

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 

- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης 

- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/πρόσωπο 

- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται 

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
 

 

 
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 

Τι σημαίνει; 

- Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό. 

- Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό. 
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Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Λευκαντικά, οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς, νιτρικό & θειικό οξύ  

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 

μάτια/πρόσωπο. 

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

αφαιρέσετε τα ρούχα. 

  

 ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

 Τι σημαίνει; 

- Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 

- Εύφλεκτο αέριο 

- Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα 

- Εύφλεκτο αερόλυμα 

- Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα 

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

- Εύφλεκτο στερεό 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Διαλύτες ελαιοχρωμάτων, βενζίνη, οινόπνευμα, ασετόν για τα νύχια 

 Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. 

- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.  

 – Μην καπνίζετε 

- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός 

- Να διατηρείται δροσερό 

- Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες 

  

 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 

 Τι σημαίνει; 

- Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα 

- Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Καθαριστικά αποχέτευσης, οξικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, καυστική σόδα 

 Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

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

- Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 

για τα μάτια/πρόσωπο 
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- Φυλάσσεται κλειδωμένο 

- Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Τι σημαίνει; 

- 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 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Απορρυπαντικά καθαρισμού, καθαριστικά τουαλέτας, ψυκτικό υγρό 

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Αποφεύγετε να αναπνέετε  σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα 

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο 

- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 

ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή 

- Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, 

εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 

για τα μάτια/πρόσωπο. 

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι 

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

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

- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 

 

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τι σημαίνει; 

- 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 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μεθανόλη 

 Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 

- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

- Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό 
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- Ξεπλύνετε το στόμα 

- Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη 

- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 

για τα μάτια/πρόσωπο. 

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι 

- Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 

- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

- Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο 

- Φοράτε μέσα προστασίας της αναπνοής 

- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 

ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή 

- Φυλάσσεται κλειδωμένο 

  

 ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Τι σημαίνει; 

- 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 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Τερεβινθέλαιο, βενζίνη, έλαιο για λυχνίες 

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό 

- ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό 

- Φυλάσσεται κλειδωμένο 

- Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 

- Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 

- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

- Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 

- Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό 

- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 

- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης 

- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται 

- Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό 

- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα 

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

αναπνοής 
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- Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή 
 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τι σημαίνει; 

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε 

Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βενζίνη, τερεβινθέλαιο 

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης 

- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 

- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ 

H200 Ασταθή εκρηκτικά. 

H201 Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης. 

H202 Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης. 

H203 Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης. 

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. 

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. 

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 
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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>. 

H370 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>. 

H371 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 >. 

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. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ 

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. 

P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 

P235 Να διατηρείται δροσερό. 

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. 

P264 Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

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. 

P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 

P302 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 

P304 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 

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. 

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό 

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. 

P350 Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. 

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

αφαιρέσετε τα ρούχα. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

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

νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους 

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. 

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

P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
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ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Αντιμετώπιση Πυρκαγιών στο Εργαστήριο  
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