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ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΙΙ 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΝ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΥΤΙΚΗ» 
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ 

 
Κάθε μέλος του Σομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής θεωρεί ευπρόσδεκτη και 

επιβεβλημένη τη διευκόλυνση της έρευνας που διεξάγεται από Μεταπτυχιακούς και 
Διπλωματικούς φοιτητές καθώς και από φιλοξενούμενους ερευνητές στους εργαστηριακούς 
του χώρους. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Σομέα, που αφορούν κυρίως στο 
αντικείμενο της Κυτταρικής Βιολογίας, διεκπεραιώνονται στα εργαστήρια που κατανέμονται 
στις δύο πτέρυγες ως εξής: 

 
Α. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΦΨΡΟΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΚΤΡΙΨ ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ 

ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Α.1.ΚΤΡΙΑ ΠΣΕΡΤΓΑ  
Α.1.1. Φ+8.00 

 Δωμάτιο #44: Κυρίως μελέτη πρωτεϊνών (SDS-PAGE, Western blotting, κλπ), χρώσεις 
Η.Μ., αρχικά στάδια εγκλείσεων κλπ. 

 Δωμάτιο #31: Εγκλείσεις Η.Μ. (τελικά στάδια, αποκλειστικά στο χώρο της εστίας) 

 Δωμάτια ΣΕΜ: #39 και #37 (Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια Διέλευσης) 

 Δωμάτια # 42 και #43: Μικροτόμοι, Knife-maker 

 κοτεινός θάλαμος (#38): Εμφανίσεις αυτοραδιογραφιών, χημειοφωταύγειας, 
εμφάνιση φιλμ ΣΕΜ, εκτυπώσεις φωτογραφιών κλπ 

 Δωμάτιο-ψυγείο (4oC): χώρος αποθήκευσης αντιδραστηρίων και πειραμάτων που 
απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία. 

 Δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας (23οC) και φωτοπεριόδου: καλλιέργεια εντόμων, 
ανατομίες 

 Δωμάτιο #40: Υωτονικό μικροσκόπιο Olympus (και φθορισμού) 

 Δωμάτιο #41: Η/Τ με σαρωτή και κάμερα Polaroid 35mm για slides. 
A1.2. ΙΦ+8.00 

 Δωματιο #54: SEM (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο άρωσης) 
Α.2. ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ 

 Δωματιο #53: Κυρίως μελέτη DNA/RNA (οριζόντιες ηλεκτροφορήσεις αγαρόζης, 
PCR, καλλιέργειες βακτηρίων, αποστειρώσεις, χρήση ραδιενεργών υλικών κλπ) 

 
Β. ΦΨΡΟΙ ΥΤΛΑΞΗ ΦΗΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ 

Σα χημικά φυλάσσονται στους παρακάτω χώρους (είναι καταγεγραμμένα σε 
αντίστοιχους καταλόγους): 
 

 Δωμάτιο #53 (κυρίως αντιδραστήρια μοριακής βιολογίας) 

 Δωμάτιο # 44 (προθήκες, ντουλάπια πάνω από τις προθήκες, ντουλάπι #8) 

 Δωμάτιο #31 (στερεά και υγρά) 

 Δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας (ρητίνες και διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας σε 
SDS) 

 Cold Room (αντισώματα, υγρό άζωτο, χημικά, βιολογικά υλικά, φωτογραφικά υλικά 
κλπ) 

 Χυγεία, καταψύκτες (-20oC) και υπερκαταψύκτης (-80oC) 
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Γ. ΦΨΡΟΙ ΤΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΝ 
Tα κύρια όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούμε βρίσκονται στους εξής χώρους: 
 

 Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος Heraeus (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Καταψύκτες -20 oC (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ, #31) και -80oC (#44) 

 Σράπεζα UV με σύστημα φωτογράφησης (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Υωτόμετρο (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Υούρνος υβριδισμού (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Αυτόματος θερμικός κυκλοποιητής (PCR, #53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Εστία για χρήση ραδιενεργών υλικών (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Τδατόλουτρα (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Tube heater (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Φύτρα αποστείρωσης (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 υσκευές υπερήχων (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ, #44 ΚΤΡΙΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Μη-ψυχόμενοι μικροφυγόκεντροι Eppendorf (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ, #44) 

 Υούρνος μικροκυμάτων (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Επωαστηρας 37oC (#53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Αναδευόμενος θερμαινόμενος επωαστήρας για φιάλες καλλιέργειας (#70 ΝΕΑ 
ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Ζυγοί (#44) 

 Shaker (#44) 

 Επιτραπέζια μη-ψυχόμενη φυγόκεντρος για μεγάλους σωλήνες (max 5.000rpm) (#44) 

 Ομογενοποιητής (#44) 

 pH-meter (#44) 

 Σροφοδοτικά (#44, #53 ΝΕΑ ΠΣΕΡΤΓΑ) 

 Semi-dry blotter (#44) 

 Κλίβανος εγκλείσεων (60oC) (#31) 

 Αποστακτήρας (#31) 

 Θάλαμος ακτινοβολίας UV (Cold Room) 

 Γυαλικά και πλυντήριο γυαλικών (#31) 
 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
 Όπως κάθε εργασιακός χώρος, έτσι και ο συγκεκριμένος έχει κανονισμούς 

λειτουργίας οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλο το μόνιμο και μη- ερευνητικό 
δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, συνεργάτες, 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί διπλωματικοί φοιτητές). 

Ορισμένοι βασικοί κανόνες για την εύρυθμη χρήση των εργαστηριακών χώρων είναι 
οι εξής: 
 
Δ.1. XΡΗΗ ΤΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΝ 

Δ.1.1. Οι συσκευές και τα όργανα των εργαστηρίων (φυγόκεντροι, pH-μετρο, 
φασματοφωτόμετρο κλπ) έχουν ένα συγκεκριμένο ασφαλή και ορθό τρόπο χρήσης. 
Εξασφαλίζουμε ότι έχουμε ενημερωθεί για αυτόν πριν τα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη 
φορά.  

Δ.1.2. Μετά από κάθε χρήση οι ζυγοί πρέπει να καθαρίζονται. Επίσης, 
χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας αποκλειστικά για τη ζύγιση 
μικροποσοτήτων.  

Δ.1.3. Για την καλή λειτουργία των φυγοκέντρων, τα δείγματα που τοποθετούνται σε 
αυτές πρέπει να είναι ισοζυγισμένα ανά δύο. 
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Δ.1.4. Σο απεσταγμένο νερό (dH2O) συλλέγεται από τον αποστακτήρα του δωματίου 
#31 και φυλάσσεται σε ειδικά δοχεία στο Cold-Room. την αρχή κάθε μέρας το εργαστήριο 
πρέπει να έχει ικανές διαθέσιμες ποσότητες νερού. Ενημερωθείτε για τον ενδεδειγμένο τρόπο 
χρήσης του αποστακτήρα και ενημερώνετε τον υπεύθυνο της εργασίας σας ή κάποιον άλλο 
υπεύθυνο στο εργαστήριο, όταν τα αποθέματα του νερού τελειώνουν. Εννοείται πως όποιος 
αναλαμβάνει να ανοίξει τον αποστακτήρα για να συλλέξει νερό, παρακολουθεί τη 
διαδικασία της συλλογής (να μην υπερχειλίζουν τα μπουκάλια) και αναλαμβάνει επίσης να 
τον κλείσει. 
  Δ.1.5. Είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση σχετικά με την πρόθεση χρήσης οργάνων 
όπως οι μικροτόμοι, τα μικροσκόπια, το μηχάνημα PCR και ειδικών χώρων ή οργάνων όπως 
π.χ. είναι ο σκοτεινός θάλαμος, τα μικροσκόπια κ.λ.π. 

Δ.1.6. Προτού προγραμματίσουμε κάποιο πείραμα για μία συγκεκριμένη μέρα, 
ενημερωνόμαστε για το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών), καθώς μπορεί να έχει δεσμευτεί κάποιο όργανο για τις ανάγκες της 
άσκησης. 

Δ.1.7. Είναι εύχρηστο για μας αλλά δυσλειτουργικό για τους υπόλοιπους να 
επιβαρύνουμε τους σκληρούς δίσκους των κοινόχρηστων Η/Τ με μεγάλα αρχεία (πχ. εικόνες 
μετά από σάρωση) για μακρύ χρονικό διάστημα. Φρησιμοποιούμε για αυτόν το σκοπό Zip-
disks ή cd. Με τη λήξη της εργασίας μας στο χώρο, αφαιρούμε τα προσωπικά μας αρχεία από 
τους Η/Τ του Σομέα. 
 
Δ.2. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΥΤΛΑΞΗ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ 

Δ.2.1. Κάθε ένας από μας παρασκευάζει και χρησιμοποιεί για τα πειράματά του τα 
δικά του διαλύματα. Καλό είναι να αναγράφονται σε ετικέτες στοιχεία σχετικά με αυτά 
(σύσταση, ημ/νία παρασκευής κλπ). Δεν είναι θεμιτή η χρήση διαλυμάτων που ανήκουν σε 
άλλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εξαίρεση αποτελούν τα λεγόμενα «κοινά 
διαλύματα», όπως π.χ. αλκοόλες έγκλεισης, κ.λ.π. 

Δ.2.2. Ορισμένα χημικά αντιδραστήρια είναι επικίνδυνα και απαιτούν ειδική 
μεταχείριση από το χρήστη (χρήση αποκλειστικά σε εστίες, σε επιστρωμένους πάγκους, 
ειδικοί χώροι απόρριψης κλπ). υμβουλευόμαστε πάντα τις πληροφοριακές ετικέτες κάθε 
χημικού που ενημερώνουν για την επικινδυνότητά του (εύφλεκτα, πτητικά, κλπ). Ιδιαίτερα 
όσον αφορά στα χημικά που χρησιμοποιούνται στις εγκλείσεις (ρητίνες, αλδεΰδες, όσμιο, 
οξικό ουρανύλιο κλπ), είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον ασφαλή τρόπο χρήσης τους πριν 
τα μεταχειριστούμε για πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε ότι το οξικό ουρανύλιο είναι (έστω και 
ανεπαίσθητα) ραδιενεργό. 

Δ.2.3. Επιστρέφουμε πάντα τα χημικά στη θέση φύλαξής τους μετά από κάθε χρήση. 
Δ.2.4. Φρειάζεται προσοχή για να μην επιμολύνουμε ή βρωμίζουμε τα stocks των 

αντιδραστηρίων χρησιμοποιώντας σπάτουλες ή tips. Για τη ζύγιση των στερεών υλικών καλό 
είναι να χρησιμοποιούμε το καπάκι του ίδιου του μπουκαλιού και για την ογκομέτρηση των 
υγρών, ογκομετρικούς κυλίνδρους, φιάλες ή κωνικές. Δεν είναι ασφαλές για την καθαρότητα 
των χημικών να ξαναρίχνουμε στο μπουκάλι του stock σκόνη ή υγρό που αφαιρέθηκε και 
περίσσεψε. 

Δ.2.5. Επειδή τα γυάλινα σκεύη του εργαστηρίου (κωνικές, φιάλες κλπ) δεν είναι 
απεριόριστα σε αριθμό, αποφεύγουμε να αποθηκεύουμε διαλύματα για μακρύ χρονικό 
διάστημα σε αυτά. Ψς σκεύη αποθήκευσης χρησιμοποιούμε μπουκάλια και όχι κωνικές 
φιάλες ή δοχεία ζέσεως. 

Δ.2.6. Γενικά, χρησιμοποιούμε τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα με πνεύμα 
οικονομίας. Παρασκευάζουμε για παράδειγμα διαλύματα στις ποσότητες που θα 
χρειαστούμε κι όχι σε μεγαλες περίσσειες που είναι καταδικασμένες να πεταχτούν. 
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Δ.3. ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
Δ.3.1. Αποφεύγουμε να καπνίζουμε στους εργαστηριακούς χώρους, ιδιαίτερα σε 

δωμάτια με χημικά, μικροτόμους ή μικροσκόπια. 
Δ.3.2. Καλό είναι κατά τη διάρκεια των πειραμάτων να φοράμε εργαστηριακές 

μπλούζες και όταν είναι απαραίτητο, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκες. 
Δ.3.3. Ζητήστε από τον υπεύθυνο της διπλωματικής σας εργασίας να σας ορίσει το 

χώρο που θα δουλεύετε σε έναν εργαστηριακό πάγκο, καθώς και ένα χώρο φύλαξης των 
αντικειμένων που θα χρησιμοποιείτε. Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος δεν εκτελούμε 
πειράματα στις θέσεις εργασίας άλλων ερευνητών. 

Δ.3.4. Είναι απαραίτητο να επιστρώνουμε τους πάγκους εργασίας με ειδικό χαρτί 
που διαθέτει πλαστική επικάλυψη, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχετικό χώρο 
φύλαξής του (Δωμάτιο #44). 

Δ.3.5. Σόσο για λόγους ευγένειας, όσο και πρακτικούς, ρωτάμε πριν 
χρησιμοποιήσουμε εργαστηριακά αντικείμενα συναδέλφων πχ. χρονόμετρα, μαγνήτες κλπ 

Δ.3.6. Οι πάγκοι στο Δωμάτιο-Χυγείο (Cold-Room) είναι θέσεις εργασίας κι όχι 
αποθήκευσης χημικών και διαλυμάτων, όπως τα ράφια. Υροντίζουμε όλοι ώστε να είναι 
διαθέσιμοι και καθαροί μετά από κάθε χρήση. 

Δ.3.7. Είναι αυτονόητο πως αν προκληθεί κάποια ζημιά, ή αν αντιληφθούμε κάποια 
δυσλειτουργία στο χώρο (ηλεκτρικά, υδραυλικά, όργανα κλπ), ή το τελείωμα των stock 
κάποιου αντιδραστηρίου ή αναλωσίμου, ενημερώνουμε κάποιον αρμόδιο πχ. τον υπεύθυνο 
της διπλωματικής σας εργασίας.  

Δ.3.8. το τέλος κάθε εργαστηριακής μέρας καθαρίζουμε επιμελώς τον πάγκο και 
επιστρέφουμε τα χρησιμοποιημένα γυάλινα σκεύη στο χώρο δίπλα στο πλυντήριο (δωμάτιο 
#31). 

Δ.3.9. Ο τελευταίος που εγκαταλείπει την Πτέρυγα ελέγχει και ασφαλίζει πράγματα 
όπως: φώτα δωματίων και διαδρόμων, κλείδωμα ντουλαπιών και δωματίων, σβήσιμο 
κλιματιστικών μηχανημάτων, θερμοσίφωνα , Η/Τ, αποστακτήρα, εστιών, συσκευών, 
οργάνων κλπ, σκοτεινός θάλαμος (φώτα, βρύσες), κλείδωμα εξωτερικής πόρτας Σομέα κλπ. 

Δ.3.10. Φρειάζεται προσοχή για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών μας 
αντικειμένων (πορτοφόλια, τηλέφωνα κλπ) καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται κάθε 
στιγμή η πρόσβαση μη-μελών του Σομέα στο εργαστήριο.  

Δ.3.11. Είναι πολύ χρήσιμοι οι επιστημονικοί διάλογοι κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
πειραματικών εργασιών. υζητάμε με τους συναδέλφους τα αποτελέσματα των πειραμάτων, 
τις δυσκολίες και τις ιδέες που έχουμε.  
 

Ο βασικότερος κανόνας είναι: 
ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ‘Η ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 
 
Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του ερευνητικού έργου που έχει ανατεθεί, θα 
πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις των διπλωματικών φοιτητών και υποψηφίων 
διδακτόρων, όπου θα παρουσιάζονται τα τρέχοντα αποτελέσματα και θα συζητώνται τα 
όποια προβλήματα παρουσιάζονται. 
 

Καλή συνεργασία, 
Υιλικά, 

 
   Καθηγητής Λουκάς Φ. Μαργαρίτης 

Δρ. Μαριάννα Φ. Αντωνέλου 
Σομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής 


