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ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Η χρήση των χημικών ουσιών έχει επεκταθεί υπερβολικά στην εποχή μας. Στις 
περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να έχουμε έκθεση 
εργαζομένων σε βλαπτικές χημικές ουσίες. 
 
Τις χημικές ουσίες τις συναντάμε με διάφορες μορφές στους χώρους εργασίας, ως: 

• Αέρια 
• Ατμούς υγρών (διαλυτών κλπ) 
• Σκόνες  
• Καπνούς 
• Ομίχλη 

 
Οι χημικές ουσίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό: 

• Με κατάποση 
• Με απορρόφηση από το δέρμα 
• Με εισπνοή. 

 
Η έκθεση των εργαζομένων στις χημικές ουσίες είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πολύ 
σοβαρά προβλήματα υγείας.  
 
Επικίνδυνες χημικές ουσίες είναι αυτές που: 

• μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, 
• μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία, 
• είναι διαβρωτικές ή ερεθιστικές, 
• μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Πώς αναγνωρίζεται μια επικίνδυνη χημική ουσία 
Η ετικέτα ασφαλείας πάνω στη συσκευασία της χημικής ουσίας, είναι η πρώτη 
πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε για μια χημική ουσία. Η ετικέτα ασφαλείας 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 την ονομασία του προϊόντος 
 το σήμα του κινδύνου (εικόνα) 
 το σύμβολο του κινδύνου (γράμμα, π.χ. Χn: Επιβλαβές) 
 τους κωδικούς R (Risk=Επικινδυνότητα) και S (Safety=Ασφάλεια) 
 τις φράσεις που ερμηνεύουν τους κωδικούς αυτούς. 

 

   
Τοξικό 

(Τ) 
Πολύ τοξικό 

(Τ+) 

Επιβλαβές 
(Xn) 

Εύφλεκτο 
(F) 

Εξαιρετικά 
εύφλεκτο 

(F+) 

Οξειδωτικό 
(Ο) 

Διαβρωτικό 
(C) 

Ερεθιστικό 
(Xi) 

Εκρηκτικό 
(Ε) 

Επικίνδυνο 
για το 

Περιβάλλον 
(«Ν) 

 



Β’  ΤΑΞΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2

2o
 Μ
Α
Θ
Η
Μ
Α

 

Παραδείγματα τυποποιημένων φράσεων R και S: 
R38: Ερεθίζει το δέρμα. 

S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

 

Ποιες είναι οι προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν 
Ανάλογα με τους κινδύνους και τον τρόπο μόλυνσης από τη χημική ουσία, 
χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας. 
Προτεραιότητα έχουν τα συλλογικά μέτρα στο χώρο εργασίας, όπως καλός αερισμός 
και αν αυτό είναι απαραίτητο κατάλληλοι εξαεριστήρες ή απορροφητήρες. Εάν αυτό 
δεν είναι δυνατό χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας: 

 για το δέρμα (π.χ. γάντια, ποδιά) 
 για τις αναπνευστικές οδούς (π.χ. μάσκες με φίλτρο, αναπνευστικές 

συσκευές) 
 για τα μάτια (γυαλιά, προσωπίδα). 

 


