ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΩΝ

Τ

ο Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου
Υδάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργεί όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις καταμέτρησης και αξιολόγησης δεικτών υγιεινής καθώς
και ανίχνευσης και προσδιορισμού παθογόνων
μικροοργανισμών που προβλέπονται από την
Νομοθεσία στις κατηγορίες υδάτων:
• Πόσιμα δικτύου ύδρευσης
• Εμφιαλωμένα
• Θαλάσσια ύδατα
• Ύδατα αναψυχής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

• Λύματα

Ό

λες οι δοκιμές και οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνούς
Προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005 και με καθορισμένες διεθνείς πρότυπες μεθόδους (ISO,
AFNOR, FDA κτλ) οι οποίες έχουν αποδειχτεί
αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεκτές, με βάση
τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας.
Το εργαστήριο χορηγεί γραπτές γνωματεύσειςγια τη συμμόρφωση/μη συμμόρφωση των αποτελεσμάτων με προδιαγραφές και όρια της
ισχύουσας Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας.

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Διευθυντής: Καθ. Αθανάσιος Ζ. Τσακρής

Τμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Υδάτων
Υπεύθυνος: Βασιλική Χ. Πιτυρίγκα,
Λέκτορας Μικροβιολογίας

Πληροφορίες:

Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 11527 Γουδή, Αθήνα
Τηλ.: 2107462037, Fax: 2107462210
E-mail.: vpitiriga@med.uoa.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Διευθυντής: Καθ. Αθανάσιος Ζ. Τσακρής

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ανά δείγμα

ΣΥΛΛΟΓΗΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η

συλλογή του δείγματος θα πρέπει να γίνεται σε αποστειρωμένες γυάλινες φιάλες με
εσμυρισμένο ή μεταλλικό ανοξείδωτο πώμα, καλυμμένες, οι οποίες δεν φέρουν σημάδια αλλοίωσης, καταστροφής και αποσφράγισης. Η ελάχιστη ποσότητα του κάθε δείγματος που απαιτείται είναι 600 ml. Γυάλινες φιάλες παρέχονται
από το εργαστήριο μετά από συνεννόηση.
Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τα συνήθη χαρακτηριστικά τους (χρώμα, οσμή) και χαμηλή θερμοκρασία
(˜4 οC).

Αρίθμηση μικροοργανισμώνκαταμέτρηση αποικιών
στους 37οC

ISO 6222:1999

7€

Αρίθμηση μικροοργανισμώνκαταμέτρηση αποικιών
στους 22οC

ISO 6222:1999

7€

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ανίχνευση & αρίθμηση
ολικών κολοβακτηριοειδών

ISO 9308-1:2001

7€

Η

Ανίχνευση και αρίθμηση
του E. coli

ISO 9308-1:2001

7€

Ανίχνευση & αρίθμηση
ψευδομονάδας πυοκυανικής
(Pseudomonas aeruginosa)

ISO 16266:
2009:2002

10 €

Ανίχνευση & αρίθμηση
εντεροκόκκων

ISO 7899-2:2001

10 €

Ανίχνευση & αρίθμηση
Clostridium perfringens
(συμπεριλαμβανομένων
των σπόρων)

ISO 6461/2-1986

10 €

Τα αποτελέσματα δίνονται γραπτώς μετά από
2-7 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως με το είδος
των αιτούμενων εξετάσεων.

Ανίχνευση & αρίθμηση
Legionella sp. και Legionella
pneumophila

ISO 11731:1998

15 €

Για τη χρέωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου
μας παρέχεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

παραλαβή των δειγμάτων στο εργαστήριό
μας γίνεται αφού πρώτα εξεταστούν για την
καταλληλότητά τους. Συγκεκριμένα εξετάζεται
εάν:
• Τα δείγματα συνοδεύονται από δελτία δειγματοληψίας τα οποία αναφέρουν ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας, στοιχεία του
αποστολέα, τις αιτούμενες εξετάσεις κλπ.
• Κάθε δείγμα φέρει σήμανση (πχ. αριθμό
δειγματοληψίας), η οποία συμφωνεί με το
δελτίο δειγματοληψίας.
• Κάθε δείγμα είναι σε επαρκή ποσότητα και
σε κατάλληλη συσκευασία.
Προσοχή! Η άφιξη των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός του προβλεπόμενου χρονικού
διάστηματος από τη στιγμή της δειγματοληψίας (24 ώρες).

APHA 2005
Ανίχνευση και αρίθμηση
σταφυλοκόκκων κοαγκουλάση (9213B)
θετικών

10 €

Ανίχνευση Campylobacter spp. ISO 17995:2005

10 €

Ανίχνευση Salmonella spp.

ISO 19250:2010

10 €

Ανίχνευση E. coli O 157

EPA/600/
R-10/056

10 €

Τ

α δείγματα παραλαμβάνονται μόνο Δευτέρα
και Τρίτη μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
για ραντεβού.

