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Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!! 

Το Εργαστήριο Φυσικής είναι 
χώρος για σοβαρή εργασία και 
πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε 
την ασφάλεια, τη δική μας και 
των συμμαθητών μας. 

Κάθε ενέργειά μας θα πρέπει 
να είναι προσεκτική και προϊόν 
σοβαρής σκέψης. 

Φεύγοντας αφήνουμε το ερ-
γαστήριο όπως ακριβώς το βρή-
καμε. 

 
 
 

Μια πινακίδα στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστη-
μών του 2ου Ενιαίου Λυκείου Περάματος. 
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                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όταν πειραματιζόμαστε στο σχολικό εργαστήριο, ας 

μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, όπως υ-
πάρχει κίνδυνος ατυχήματος στο σπίτι μας, στο δρόμο, 
στους χώρους εργασίας, στους χώρους των αθλοπαιδιών 
κλπ. 

Στο σχολικό εργαστήριο οι κίνδυνοι που παραμονεύ-
ουν έχουν σχέση: 

 με το ηλεκτρικό ρεύμα 
 με τις συσκευές που χρησιμοποιούμε για θέρμανση (π.χ. τα γκαζάκια) 
 με τα πολύ θερμά σώματα ή τα καυτά υγρά 
 με τα εύθραυστα ή κοφτερά όργανα (γυάλινα σκεύη, νυστέρια, βελόνες κλπ) 
 με τη πτώση βαριών αντικειμένων 
 με τις χημικές ουσίες (αντιδραστήρια) που χρησιμοποιούμε 
 με τα βιολογικά υλικά (παρασκευάσματα, καλλιέργειες μικροοργανισμών κ.ά.), και 
 με την απώλεια στήριξης του σώματός μας (πχ γλίστρημα στο πάτωμα). 

Γεγονός είναι ότι οι κίνδυνοι αυτοί σχεδόν μηδενίζονται (ενώ παράλληλα αποφεύγεται αδι-
καιολόγητη φθορά ή καταστροφή του πανάκριβου εργαστηριακού εξοπλισμού), όταν είμαστε 
προσεκτικοί, ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες που μας δίνουν και τηρούμε σχολαστικά τις 
οδηγίες ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου. 

Η καλή ενημέρωσή μας για τους πιθανούς κινδύνους, μικρούς ή μεγάλους, έχει κα-
θοριστική σημασία όχι μόνο για να τους αντιμετωπίσουμε αλλά, κυρίως, για να τους 
προλάβουμε. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Φροντίζουμε πριν μπούμε στο εργαστήριο να έχουμε ηρεμήσει και να έχουμε αποφασίσει 
ότι θα είμαστε πειθαρχικοί στις οδηγίες του καθηγητή, για να μη δημιουργείται εκνευρισμός 
και διάσπαση της προσοχής. Για τον ίδιο λόγο δε γελάμε και όποτε είναι απόλυτα αναγκαίο, 
μιλάμε χαμηλόφωνα, όσο ακριβώς χρειάζεται για να συνεννοηθούμε με τους συμμαθητές 
της ομάδας μας ή τον καθηγητή. Το εργαστήριο είναι χώρος υπεύθυνης εργασίας και όχι παι-
χνιδιού ή αστεϊσμών. 

Κάθε εργασία έχει το δικό της ρυθμό. Ειδικά στο εργαστήριο δε χρειάζεται βιασύνη. Οι 
πειραματικές ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι μετρήσεις να ολοκληρώνονται στο χρο-
νικό όριο της διδακτικής ώρας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι μπορούμε να χάνουμε χρόνο με-
τακινούμενοι άσκοπα στην αίθουσα του εργαστηρίου (πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται), ο-
πότε πιθανόν να γίνουμε και αίτιοι ατυχημάτων. 

Επειδή οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται από τον καθένα μας για πρώτη φορά και σί-
γουρα η δεξιότητά μας στο χειρισμό οργάνων και συσκευών είναι μικρή, πρέπει να είμαστε 
συγκεντρωμένοι σ΄ αυτό ακριβώς που μας ζητείται να κάνουμε, ώστε να μη γίνει κάποιο λά-
θος και προκληθεί ατύχημα. Επίσης πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί 
όταν μετακινούμαστε στο εργαστήριο, ώστε να μην πέσουμε πάνω σε βιτρίνες ή παρασύ-
ρουμε όργανα, τα ρίξουμε στο πάτωμα και τα σπάσουμε, ή χύσουμε (θερμά ή καυστικά) υγρά 
ή σκοντάψουμε σε καρέκλα ή πάγκο ή πέσουμε πάνω σε άλλον ανύποπτο συμμαθητή μας 
και προξενήσουμε ατύχημα. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Στο Εργαστήριο εκτελούμε μόνο το πείραμα ή την άσκηση 
που έχει καθοριστεί από τον καθηγητή. Ερχόμαστε πάντα προε-
τοιμασμένοι για το πείραμα που θα εκτελέσουμε. Διαβάζουμε 
προσεκτικά τα φύλλα εργασίας, ώστε να γνωρίζουμε πολύ καλά τι 
προβλέπει η άσκηση που θέλουμε να διεκπεραιώσουμε και ποια 
είναι ακριβώς η πορεία της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο εξοικονο-
μούμε χρόνο και αποφεύγουμε ανεπιθύμητα λάθη ή ατυχήματα. Ε-
πίσης, τηρούμε πιστά τις οδηγίες που δίνονται στον Εργαστηρια-
κό Οδηγό και συμβουλευόμαστε τον υπεύθυνο καθηγητή για τυχόν 
απορίες. Είναι αυτονόητο ότι δεν επιχειρούμε πειράματα που δεν περιλαμβάνονται στην 
καθορισμένη εργασία της ημέρας. 

 
2. Πριν ξεκινήσουμε την εργασία μας στο εργαστήριο, καλύπτουμε με επίδεσμο ο-

ποιαδήποτε πληγή μπορεί να υπάρχει στο δέρμα μας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης φρο-
ντίζουμε: 

 να είναι καθαρά τα χέρια μας 
 να είναι δεμένα, αν χρειάζεται, τα μαλλιά μας για να μη μπορούν να έρθουν σε ε-
παφή με αναμμένους λύχνους ή με χημικά αντιδραστήρια ή να μολυνθούν 

 να μην φοράμε φακούς επαφής διότι μπορεί να παγιδεύσουν στα μάτια μας επι-
κίνδυνα αντιδραστήρια 

 να μην είναι ελεύθερα αξεσουάρ ενδυμασίας (γραβά-
τες, κασκόλ κλπ) για να μη μπορούν να έρθουν σε επαφή 
με αναμμένους λύχνους ή με χημικά αντιδραστήρια ή να 
μολυνθούν, και 

 να φοράμε, όπου προβλέπεται, μπλούζα εργαστηρίου 
και προστατευτικά γυαλιά. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο εργαστήριο με υποδήματα που 
αφήνουν εκτεθειμένα τα πόδια ή με ρούχα που αφήνουν ακάλυπτα 
μέρη του σώματος (πχ κοντά παντελόνια) 

 
3.  Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουμε τρόφιμα, αναψυκτικά 

κτλ. στο χώρο του Εργαστηρίου, ούτε να βάζουμε στο στόμα μας μο-
λύβια, στυλό, γομολάστιχες, χαρτιά κλπ. Στο Εργαστήριο υπάρχουν το-
ξικές και επικίνδυνες ουσίες, με τις οποίες θα μπορούσαν αυτά να έχουν 
έρθει σε επαφή. 

 
4. Χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή τα γυάλινα σκεύη του εργαστηρίου. Δεν α-

σκούμε πίεση επάνω τους, επειδή είναι πιθανό να σπάσουν και να μας τραυματίσουν. 
 
5. Δεν μεταφέρουμε έξω από το Εργαστήριο όργανα, συσκευές και υλικά, χωρίς την 

έγκριση του καθηγητή. 
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6.  Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων: 
α) Χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή τις συσκευές, τα όργανα και τα σκεύη και εφόσον 

είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε καταλάβει τον τρόπο χρήσης τους. Αν κάτι από 
τα όργανα ή τις συσκευές είναι φθαρμένο και μπορεί να προκληθεί ατύχημα, ενημε-
ρώνουμε αμέσως τον καθηγητή. 

β) Διατηρούμε τον πάγκο καθαρό και χωρίς περιττά όργανα ή εξαρτήματα. 
γ) Συνεργαζόμαστε μόνο με τα μέλη της ομάδος μας και δεν ενοχλούμε τις άλλες ομά-

δες. 
δ) Δε ζητούμε υλικά από άλλες ομάδες, αλλά μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
ε) Δεν τοποθετούμε όργανα στην άκρη του πάγκου αν προηγουμένως δεν τα έχουμε 

ασφαλίσει στη θέση τους με ειδικούς σφικτήρες. 
στ) Προτού ενεργοποιήσουμε τις συσκευές ή προτού τις συνδέσουμε (όσες πρέπει να 

συνδεθούν) με το δίκτυο της ΔΕΗ, καλούμε τον κα-
θηγητή να τις ελέγξει και να διαπιστώσει αν η συναρ-
μολόγηση της πειραματικής διάταξης είναι σωστή. 

ζ) Πιάνουμε πάντοτε με ειδική λαβίδα ή με αντιθερμικά 
γάντια τη λαβή οποιουδήποτε γυάλινου ή μεταλλικού 
δοχείου μέσα στο οποίο έχει θερμανθεί κάτι. 

η) Απαγορεύεται η άμεση θέρμανση με γυμνή φλόγα 
εύφλεκτων ουσιών, όπως, για παράδειγμα, της αλ-
κοόλης, καθώς και το πλησίασμά τους σε αναμμένο 
λύχνο. 

θ) Δεν πλησιάζουμε το πρόσωπό ή τα μαλλιά ή τα ρού-
χα σε αναμμένο λύχνο ή συσκευή υγραερίου. Προσέχουμε κατά τη στιγμή που ανά-
βουμε τον λύχνο διότι έχουμε την τάση να πλησιάζουμε το πρόσωπό μας πάνω απ΄ 
αυτόν. 

ι) Όταν θερμαίνουμε υγρό στο λύχνο ή στο γκαζάκι το δοχείο ζέσης τοποθετείται επάνω 
σε πλέγμα αμιάντου. 

ια) Δεν αφήνουμε το λύχνο αναμμένο, αν δεν τον χρειαζόμαστε. 
ιβ) Δεν βραχυκυκλώνουμε τροφοδοτικά, μπαταρίες, συσσωρευτές ή άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές. Μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία στα καλώδια σύνδεσης και να 
προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Επίσης θα καταστραφούν οι ηλεκτρικές πηγές. 

ιγ) Όταν πειραματιζόμαστε όρθιοι σπρώχνουμε το κάθισμά μας κάτω από τον πάγκο και 
δεν το βγάζουμε στο διάδρομο. 

ιδ) Όταν πειραματιζόμαστε με όργανα ή συσκευές που έχουν κινούμενα ή θερμαινόμενα 
μέρη προσέχουμε, ώστε να μην τα εμποδίζουμε με τα ρούχα ή το σώμα μας. 

ιε) Αν χυθούν στον εργαστηριακό πάγκο ή στο πάτωμα υγρά, ειδοποιούμε τον καθηγητή 
και φροντίζουμε να τα καθαρίσουμε για να μη προκληθεί ατύχημα. 

ιστ) Δεν αγγίζουμε υλικά και συσκευές που βρίσκονται στον πάγκο επίδειξης. 
 
7. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει (ατύχημα, τραυματισμός ακόμη και ο μικρότε-

ρος, ζημιά, λάθος χειρισμός, κάτι που μπορεί να είναι αίτιο ατυχήματος πχ υπερβολική φλόγα 
σε έναν λύχνο που βρίσκεται στον απαγωγό αερίων κλπ) ειδοποιούμε αμέσως μόλις αυτό 
συμβεί τον καθηγητή που βρίσκεται στο Εργαστήριο.  
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Ειδικότερα: 
 αν το συμβάν γίνει στο χώρο μιας ομάδας, ειδοποιεί ο υπεύθυνος της ομάδας ή 
κάποιος μαθητής της ομάδος αυτής 

 αν το συμβάν γίνει σε άλλο χώρο του Εργαστηρίου  ειδοποιούν οι μαθητές που 
θα το αντιληφθούν πρώτοι. 

Στις περιπτώσεις αυτές φροντίζουμε να συγκρατηθούμε, να μην «ειδοποιούμε» όλοι 
μαζί και να παραμένουμε ήρεμοι στις θέσεις μας περιμένοντας οδηγίες από τον καθηγητή, ει-
δάλλως μπορεί να προκληθεί σύγχυση, πανικός ή δυσκολία πρόσβασης των υπευθύνων στο 
σημείο του συμβάντος. 

Δεν αποκρύπτουμε κανένα συμβάν, ούτε επεμβαίνουμε για να «βοηθήσουμε» σε ένα 
συμβάν, χωρίς να μας έχει ανατεθεί. Μπορεί να προκαλέσουμε χειρότερη ζημιά. 

 
8 . Για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ενημερώνεται κατά τα γνωστά ο καθηγητής, ο οποί-

ος ενεργεί και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπισή του: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

(πρέπει να τις γνωρίζουν και οι μαθητές για να βοηθήσουν αν χρειαστεί) 
α) Στην περίπτωση μικρού εγκαύματος ξεπλένουμε την περιοχή με κρύο 

νερό. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική συνδρομή. 
β) Αν πάρει κάτι φωτιά από γκαζάκι ή από λύχνο, χρησιμοποιούμε τον 

πυροσβεστήρα ή ρίχνουμε νερό, ή σκεπάζουμε την περιοχή με ένα 
βρεμένο χοντρό ρούχο (πχ πετσέτα). 

γ) Αν κάποιος τραυματιστεί και αιμορραγεί, πιέζουμε επάνω στην πληγή 
μια καθαρή πετσέτα, φορώντας γάντια μιας χρήσης, και φωνάζουμε 
αμέσως το γιατρό. 

δ) Αν κάποιος πάθει ηλεκτροπληξία, τον απομακρύνουμε γρήγορα από την πηγή του 
ηλεκτρικού ρεύματος όχι με τα χέρια αλλά χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο που 
είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος (πχ ξύλο, λάστιχο κλπ). Κλείνουμε το 
διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν υπάρχει αναπνοή, φωνάζουμε το γιατρό 
και ξεκινάμε τεχνητή αναπνοή. 

ε) Σε περίπτωση που κάποιος λιποθυμήσει, τον ξαπλώνουμε με τα πόδια πιο ψηλά από 
το κεφάλι, σε χώρο που αερίζεται καλά. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του στην περιοχή του 
στήθους, του λαιμού και της μέσης. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική συνδρομή. 

 
9. Στο τέλος της άσκησης: 
α) Πλένουμε προσεκτικά (με νερό και σαπούνι) τα σκεύη που χρησιμοποιήσαμε και ρί-

ξαμε μέσα τους υγρά και τα στεγνώνουμε, ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη ά-
σκηση. Καθαρίζουμε τους πάγκους του Εργαστηρίου ή το πάτωμα από αναλώσιμα ή 
από υγρά που έχουν πέσει ή από υπολείμματα οργάνων που έσπασαν. Ρωτάμε τον 
υπεύθυνο καθηγητή για το πού θα πεταχτούν ή θα αποθηκευτούν τα άχρηστα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Συνήθως πετάμε τα υγρά 
απόβλητα στην αποχέτευση, αφήνοντας τη βρύση να τρέχει. Τα στερεά απορρίμματα 
ή τα σπασμένα γυαλιά τα τοποθετούμε σε σακούλες απορριμμάτων. Το καλάθι για 
τα άχρηστα χαρτιά είναι μόνο για χαρτιά. 

β) Σβήνουμε το λύχνο ή το γκαζάκι, και αποσυνδέουμε από το ηλεκτρικό ρεύμα όργανα 
και συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, αποσυναρμολογούμε με προσοχή τις πειραμα-
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τικές διατάξεις και τοποθετούμε στη θέση τους όλα όσα χρησιμοποιήσαμε, εκτός αν η 
άσκηση απαιτεί διαφορετικά. Κάνουμε σχολαστικό έλεγχο στους διακόπτες παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, υγραερίου και νερού. 

γ) Μετά το πείραμα πλένουμε τα χέρια μας. 
 
10. Πριν αποχωρήσουμε από το εργαστήριο, βεβαιωνόμαστε ότι αφήσαμε τη θέ-

ση εργασίας καθαρή και χωρίς ξένα προς την εργασία αντικείμενα. 
 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
α) Χρησιμοποιούμε μόνο όσα αντιδραστήρια έχουν σχέση 

με το πείραμα που θα πραγματοποιήσουμε και διαθέτουν ετι-
κέτα με το περιεχόμενο στη συσκευασία τους, την οποία και 
διαβάζουμε προσεκτικά δύο φορές πριν τη χρήση της ουσίας. 
Δεν τα δοκιμάζουμε και δεν τα μυρίζουμε. 

β Η αναρρόφηση με οποιονδήποτε τύπο πιπέττας (σιφωνίου) 
γίνεται πάντοτε με τη βοήθεια πλαστικού αναρροφητήρα 
(πουάρ) και ποτέ με το στόμα. 

γ) Ποτέ δε στρέφουμε δοκιμαστικό σωλήνα που θερμαίνουμε στο 
πρόσωπό μας ή στο πρόσωπο άλλων. 

δ) Δε θερμαίνουμε δοκιμαστικό σωλήνα στον πυθμένα του , αλλά 
λίγο παρακάτω από την επιφάνεια του υγρού ανακινώντας συγχρόνως τον σωλήνα. 
Έτσι αποφεύγουμε τον απότομο βρασμό με εκτίναξη του περιεχομένου του. 

Διαβάζουμε προ-
σεκτικά δύο φορές.

ε) Ποτέ δεν ανακατεύουμε δύο αντιδραστήρια στην τύχη. 
στ) Ποτέ δεν πιάνουμε στερεό αντιδραστήριο με το χέρι. Χρησιμοποιούμε πάντοτε σπά-

τουλα (ή λαβίδα). 
ζ) Πάντοτε κολλάμε μια ετικέτα με τα χαρακτηριστικά του αντιδραστηρίου που παρα-

σκευάσαμε στο μπουκάλι στο οποίο θα αποθηκευτεί. 
η) Κατά τις αραιώσεις των πυκνών οξέων, ιδιαίτερα του θειικού οξέως ποτέ δεν προστί-

θεται το νερό στο οξύ αλλά το οξύ προστίθεται σιγά – σιγά στο νερό. 
 

Για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ενημερώνεται κατά τα γνωστά ο καθηγητής, ο οποί-
ος ενεργεί και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπισή του: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
(πρέπει να τις γνωρίζουν και οι μαθητές για να βοηθήσουν αν χρειαστεί) 

α) Αν κάποια χημική ουσία πέσει στο δέρμα ή στα μάτια ή στην περίπτωση επαφής του 
δέρματος ή των οφθαλμών με καυστικές ή τοξικές ουσίες ξεπλένουμε τη συγκεκριμένη 
περιοχή με άφθονο κρύο νερό. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική συνδρομή ή εξέταση 
από οφθαλμίατρο. 

β) Αν, κατά λάθος, κάποιος καταπιεί μια χημική ουσία, ειδοποιούμε αμέσως το γιατρό, ο 
οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί με ακρίβεια για το είδος και την ποσότητα της ουσί-
ας. 

 
 



Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Πηγές: 
 Εργαστηριακοί οδηγοί (παλαιοτέρων ετών): 
• Φυσικής Γενικής Παιδείας Α΄ Ενιαίου Λυκείου, Πάρις Κοψιάφτης – Χρυσολέων Συμεω-

νίδης, ΟΕΔΒ 2000, από σελίδα 9 και εξής. 
• Φυσικής Β΄ Γυμνασίου, Βασίλης Καραπαναγιώτης, ΟΕΔΒ 1998, από σελίδα 10 και ε-

ξής. 
 
• Χημείας κατεύθυνσης Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Θωμάς Μαυρομούστακος κ. ά., ΟΕΔΒ 1999, 

από σελίδα 8 και εξής. 
• Χημείας (οι οδηγοί όλων των τάξεων) Ενιαίου Λυκείου, Κ. Τσίπης κ. ά., ΟΕΔΒ 2000, 

από σελίδα 1 και εξής. 
 
 

 Εργαστηριακοί οδηγοί (εν χρήσει): 
• Φυσικής Γενικής Παιδείας Α΄ Ενιαίου Λυκείου, Ιωάννης Βλάχος κ. ά., ΟΕΔΒ 2005, από 

σελίδα 11 και εξής. 
• Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Πάρις Κοψιάφτης – Χρυσολέων Συμεω-

νίδης, ΟΕΔΒ 2005, από σελίδα 10 και εξής. 
• Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Πέτρος Γεωργακάκος κ. ά., ΟΕΔΒ 2005, 

σελίδα 9. 
• Φυσικής κατεύθυνσης Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Αλέκος Ιωάννου κ. ά., ΟΕΔΒ 2005 από σε-

λίδα 12 και εξής. 
• Φυσικής κατεύθυνσης Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Αλέκος Ιωάννου κ. ά., ΟΕΔΒ 2005 από σε-

λίδα 12 και εξής. 
 
• Χημείας (οι οδηγοί όλων των τάξεων) Ενιαίου Λυκείου, Στέλιος Λιοδάκης - Δημήτρης 

Γάκης, ΟΕΔΒ 2005, από σελίδα 3 και εξής. 
 
• Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Αθανάσιος Καψάλης κ. ά., ΟΕΔΒ 2005 

από σελίδα 9 και εξής. 
• Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Αδαμαντιάδου Μ., ΟΕΔΒ 2005 από σε-

λίδα 8 και εξής. 
• Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Βασιλικής Αλεπόρου-Μαρίνου, 

ΟΕΔΒ 2005 από σελίδα 8 και εξής. 
 

 Εργαστηριακές ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χημείας (Εργαστήριο Ανόργανης Χημεί-
ας Πανεπιστημίου Αθηνών), Ι. Μαρκόπουλος κ. ά., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005, 
από σελίδα 21 και εξής. 




