
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε.



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

o ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
o ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
o ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
o ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ
o ΑΙΘΑΝΟΛΗ
o ΑΜΜΩΝΙΑ
o ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ
o ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ
o ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-(χλώριο)



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

o ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

o ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ

o ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ

o ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ
Οι οποίες αποτελούν τυπικές βλαπτικές ουσίες σε χώρους 
γραφείων



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 8 
ΩΡΕΣ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 
ΘΕΙΟΥ

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΑΜΜΩΝΙΑ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

5 ppm 1000 ppm 50 ppm

ΧΩΡΟΣ 1 Γ 270 Δεν
ανιχνεύθηκε

ΧΩΡΟΣ 2 Α 206 Δεν
ανιχνεύθηκε

Δεν
ανιχνεύθηκε

Δεν
ανιχνεύθηκε

ΧΩΡΟΣ 3 Α 104 Δεν
ανιχνεύθηκε

Δεν
ανιχνεύθηκε

Δεν
ανιχνεύθηκε





1. ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε χώρος οφείλει να έχει σήμανση σε 
άμεσα προσβάσιμο από όλους σημείο 

όπου φαίνονται:

1.Το είδος & η επικινδυνότητα των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και οργανισμών

2.Ενέργειες – Σε περίπτωση ατυχήματος

3.Τηλέφωνα Ανάγκης

4.Κατάταξη εργαστηρίου με βάση το βαθμό 
επικινδυνότητας (P1 κλπ).



Το είδος & η 
επικινδυνότητα των 
χρησιμοποιουμένων 

υλικών και οργανισμών

1. ΣΗΜΑΝΣΗ

















1. ΣΗΜΑΝΣΗ



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΑ , ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Θερμικά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από 
φλόγες ή πυρκαγιές ή εκρήξεις

Τα χημικά εγκαύματα προκαλούνται όταν το 
δέρμα έχει έλθει σε επαφή με ισχυρά οξέα, 
αλκάλια ή και άλλες διαβρωτικές και οξειδωτικές 
ουσίες.

Ηλεκτρικά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν 
από την επαφή του δέρματος με ηλεκτρικό ρεύμα 
χαμηλής ή υψηλής τάσης όταν υπάρχει απευθείας 
επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡ ΙΠΤΩΣΗ  
ΘΕΡΜΙΚΟΥ  ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Κατάσβεση των φλεγομένων ενδυμάτων τυλίγοντας τα με 
κουβέρτα ή πανωφόρι
Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα και προστατεύουμε την καμένη 
περιοχή από την επαφή με το έδαφος
Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή – σφυγμός –
επαφή με το περιβάλλον) του παθόντα. Εάν χρειάζεται 
παρέχουμε βασική υποστήριξη ζωής.
Βρέχουμε τα ενδύματα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 
λεπτά για πλήρη κατάσβεση και ψύξη του δέρματος
Αφαιρούμε τα ενδύματα γύρω από την περιοχή αλλά δεν 
αφαιρούμε οτιδήποτε έχει κολλήσει πάνω στο έγκαυμα.
Δεν εφαρμόζουμε λάδια, αλοιφές, πούδρες στην επιφάνεια του 
εγκαύματος 
Καλύπτουμε το τραύμα με αποστειρωμένη γάζα ή άλλο 
κατάλληλο υλικό
Όταν πρόκειται για σοβαρά εγκαύματα οι παθόντες 
μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡ ΙΠΤΩΣΗ  
ΧΗΜΙΚΟΥ   ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Βεβαιωνόμαστε ότι η περιοχή είναι ασφαλής
Δεν πιάνουμε με γυμνά χέρια το δέρμα ή τα ρούχα του    
παθόντα. Πάντα χρησιμοποιούμε γάντια
Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή – σφυγμός –
επαφή με το περιβάλλον) του παθόντα. Εάν χρειάζεται 
παρέχουμε βασική υποστήριξη ζωής.
Δεν τρίβουμε την περιοχή του εγκαύματος γιατί το τρίψιμο 
συντελεί στην διείσδυση της χημικής ουσίας σε μεγαλύτερο 
βάθος. 
Αφαιρούμε προσεκτικά τα ενδύματα που έχουν διαποτιστεί με 
χημική ουσία. Εάν έχουν κολλήσει στο δέρμα τα κόβουμε γύρω -
γύρω με ένα καθαρό ψαλίδι. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό για 
20 λεπτά τουλάχιστον το οποίο το ρίχνουμε από μακριά για να 
αποφύγουμε το πιτσίλισμα με σταγονίδια που περιέχουν χημικές 
ουσίες. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΤΑ ΝΤΟΥΖ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Προσοχή στην παροχή πρώτων βοηθειών προκειμένου να 
αποφύγουμε την εισπνοή ατμών της χημικής ουσίας που μπορεί 
να είναι άοσμη. Μεταφορά του παθόντα σε εξωτερικό χώρο.
Όταν πρόκειται για σοβαρά εγκαύματα οι παθόντες 
μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡ ΙΠΤΩΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΟΥ  

ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞ ΙΑ

Ε κ τ ε λ ο ύ μ ε  α σ φ α λ ή  δ ι α κ ο π ή  τ ά σ η ς   
π ρ ι ν  α γ γ ί ξ ο υ μ ε  τ ο  θ ύ μ α
Αν δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ασφαλή διακοπή τάσης, 
σπρώχνουμε το θύμα ή τα ηλεκτροφόρα μέρη με μακρύ στεγνό 
μονωτικό αντικείμενο – (ξύλινο κοντάρι ή καρέκλα κλπ).
Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να πατάμε σε στεγνό δάπεδο 
βάζοντας κάτω από τα πόδια βιβλία και μονωτικά.

Δ ε ν  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε  τ ο ν  τ ρ α υ μ α τ ί α

Εάν είναι δυνατό  παρέχουμε τις ‘Α Βοήθειες στο σημείο του 
συμβάντος εάν δεν υπάρχουν καπναέρια ή φωτιά

Καλούμε ειδική βοήθεια (166 από σταθερό ή 112 από κινητό) 
όσο πιο σύντομα μπορούμε. Είναι πολύ ασφαλέστερο η 
μεταφορά του τραυματία να γίνει από τους ειδικούς με 
ταυτόχρονη παροχή βοήθειας (οξυγόνο, ορός, 
καρδιοαναπνευστική βοήθεια κλπ).



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ, 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ

Οι Αιμορραγίες είναι αποτέλεσμα τραυματισμού 
από αιχμηρά αντικείμενα π.χ. εργαλεία, γυαλί κλπ. 

Ατυχήματα οφθαλμών προκαλούνται όταν 
εισχωρήσει κάποια χημική ένωση στο μάτι.

Δηλητηριάσεις μπορεί να προκληθούν από 
κατάποση κάποιας ουσίας σε δόση που μπορεί να 
είναι βλαπτική.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  Α ΙΜΟΡΡΑΓ ΙΕΣ
Σε περίπτωση μικρού τραύματος επιτρέπουμε την ελεύθερη 
ροή του αίματος για λίγα δευτερόλεπτα. 
Στο τραύμα από σπασμένο γυαλί απομακρύνονται μόνο τα 
θραύσματα που δεν έχουν εισχωρήσει – για όσα έχουν 
εισχωρήσει δεν πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να 
απομακρυνθούν ακόμα κι αν είναι ορατά.
Στη συνέχεια το τραύμα απολυμαίνεται και επιδένεται.

Σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας διακόπτεται η ροή του 
αίματος πιέζοντας στο κατάλληλο σημείο το αγγείο. 
Στην περιοχή της αιμορραγίας εφαρμόζεται ειδικός επίδεσμος 
ή ένα πανί. Πιέζουμε αρκετά ώστε να σταματήσει η αιμορραγία 
χωρίς όμως να μελανιάσει το άκρο από το σημείο αιμορραγίας 
και μετά. Σε αυτή την περίπτωση χαλαρώνουμε την επίδεση

Σε περίπτωση αρτηριακής αιμορραγίας είναι 
αποτελεσματικότερο να πιέσουμε με τον επίδεσμο ή το πανί μας 
πριν το τραύμα.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Εάν εισχωρήσει κάποια χημική ένωση στο μάτι , αυτό 
ξεπλένεται με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον , 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΤΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΥΤΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

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.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΣΕ  
ΔΗΛΗΤΗΡ ΙΑΣΕ ΙΣ

Σε περίπτωση δηλητηρίασης , δηλαδή  κατάποση κάποιας 
ουσίας σε δόση που μπορεί να είναι βλαπτική.

Δεν προκαλούμε εμετό διότι συχνά είναι αναποτελεσματικός 
και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αναπνευστική οδό του 
πάσχοντα λόγω εισρόφησης.

Η χορήγηση αντιδότου εξαρτάται από το είδος της χημικής 
ουσίας που έχει καταποθεί και την εκτίμηση κινδύνου 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της χημικής ουσίας.
Οι ουσίες – αντίδοτα χρησιμοποιούνται ως αποτέλεσμα 
ιατρικής βοήθειας σε εξειδικευμένο κέντρο.

Σε περίπτωση εισπνοής επικίνδυνου αερίου, ο πάσχοντας 
πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε καλά αεριζόμενο χώρο και να 
πάρει βαθιές εισπνοές.
Εάν ο πάσχοντας είναι  αναίσθητος ελέγχουμε τις ζωτικές του 
λειτουργίες και εφαρμόζουμε βασική υποστήριξη ζωής εάν 
χρειάζεται. Πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια.



ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΩΤΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. 

Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Τηλέφωνα Ανάγκης

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 

ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ:

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΥΛΑΚΑ ΠΥΛΗΣ

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

•ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

1. ΣΗΜΑΝΣΗ



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

(P1)

1. ΣΗΜΑΝΣΗ



Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πολύπριζα, ασφάλειες, διανομή κλπ)

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (π.χ. ανίχνευση επικινδύνων αερίων)

ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ή ΟΤΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ



ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ Η 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΥΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (Hood)

ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (γυαλιά , μάσκες, προστασία ακοής, 
γάντια κλπ).

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
(π.χ. φωτιστικό Laser On κλπ).



ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όπως

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΥΠΑΡΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΟΥ



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΣΤΙΑ (HOOD) ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ



ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΚΗΣ



ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΦΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ



ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ    
(ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ)



Ο υπεύθυνος εργαστηρίου 
οφείλει να παράσχει σε κάθε 

νεοπροσλαμβανόμενο 
εργαζόμενο την εξειδικευμένη 
πληροφόρηση και εκπαίδευση 
που απαιτείται για την σωστή 
και ασφαλή εκτέλεση του 

επιστημονικού του αντικειμένου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Η γενική θεματική 
πληροφόρηση του εργαζομένου 

αφορά:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εξοπλισμός Προσωπικής Προστασίας

Γενικές Πρακτικές Ασφαλούς Εργασίας

Βασικές γνώσεις εργασίας με Εύφλεκτα , Δραστικά, και 
Διαβρωτικά Υλικά

Βασικές γνώσεις εργασίας με Συμπιεσμένα Αέρια

Βασικές γνώσεις εργασίας με Υγρό Άζωτο ή άλλα Κρυογενή

Βασικές γνώσεις ασφαλείας από Ηλεκτρισμό

Βασικές γνώσεις εργασίας με συσκευές Πίεσης ή Κενού

Βασικές γνώσεις εργασίας με γενικό Εργαστηριακό εξοπλισμό



Η γενική θεματική 
πληροφόρηση του εργαζομένου 

αφορά:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βασικές γνώσεις εργασίας με υλικά Υψηλού Κινδύνου

Βασικές γνώσεις Αντίδρασης στην περίπτωση Έκχυσης Χημικών 
στο Εργαστήριο 

Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

Διαδικασίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Βασικές γνώσεις εργασίας με Ακτίνες Χ  & Υπεριώδους 
Ακτινοβολίας (UV)

Βασικές γνώσεις εργασίας σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας 
& Βιοτεχνολογίας

Materials Safety Data Sheets (MSDS Charts)

Βασικές γνώσεις μέτρων Πυροπροστασίας







































Ευχαριστώ 
για την 
προσοχή 
σας


