
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τ ο Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου Τρο-

φίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματο-

ποιεί μικροβιολογικούς ελέγχους σε τρόφιμα τόσο

ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, κυρίως στο

στάδιο εμπορίας αυτών, αλλά και στα διάφορα

στάδια παραγωγής τους.

Σ τόχος του είναι η άρτια επιστημονική και ολο-

κληρωμένη υποστήριξη της ποιότητας και

ασφάλειας των τροφίμων σε επιχειρήσεις παρα-

γωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων, μέσω

ανάλυσης, ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακο-

λούθησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

(πχ HACCP, ISO 9000 και ISO 14000) και στα πλαί-

σια της συμμόρφωσης με την ισχύουσα Ελληνική

και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ό λες οι δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τις

απαιτήσεις Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC

17025:2005 και με καθορισμένες πρότυπες μεθό-

δους ISO που έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και επι-

στημονικά αποδεκτές.
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Ανίχνευση Salmonella spp.

Ανίχνευση Listeria
monocytogenes

Καταμέτρηση Listeria
monocytogenes

Ανίχνευση & καταμέτρηση ολι-
κής Μεσόφιλης Μικροβιακής
Χλωρίδας 30οC.

Ανίχνευση & καταμέτρηση Ολι-
κών Κολοβακτηριοειδών

Καταμέτρηση των β-γλυκουρο-
νιδάση θετικών Escherichia coli

Ανίχνευση & Καταμέτρηση των
κοαγκουλάση θετικών
σταφυλοκόκκων

Ανίχνευση και καταμέτρηση
Εντεροβακτηριοειδών

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 579:2002

ISO 11290-
1:1996/Amd
1:2004

ISO 11290-
2:1999/Amd
1:2004

ISO 833:2003

ISO 832:2006

ISO 16649-
2:2001

ISO 6888-
1:1999/Amd
1:2003

ISO 21528-
2:2004

ΚΟΣΤΟΣ
ανά δείγμα

20 €

20 €

20 €

10 €

10 €

10 €

20 €

10 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τ α δείγματα που παραλαμβάνονται από το

εργαστήριο θα πρέπει να είναι:

• Σε επαρκή ποσότητα (τουλάχιστον 250 ml

ή gr).

• Σε κατάλληλη συσκευασία που να εξασφα-

λίζει τη σωστή διατήρηση τους δηλ. αση-

πτικές συνθήκες, σφραγισμένα δοχεία ή

συσκευασίες χωρίς σημάδια αλλοίωσης, κα-

ταστροφής και αποσφράγισης.

• Σε κανονική κατάσταση δηλ. να διατηρούν

τα συνήθη χαρακτηριστικά τους (χρώμα,

οσμή κλπ.), και να μην έχει παρέλθει η

ημερομηνία λήξης τους.

Η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο

πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύ-

στεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια) και το συντο-

μότερο δυνατό από τη στιγμή της δειγματολη-

ψίας. Ανάλογα με το είδος του δείγματος και τις

παραμέτρους προς εξέταση είναι δυνατό να

χρειαστούν ειδικότερες οδηγίες για την μεταφο-

ρά των δειγμάτων οι οποίες δίδονται κατά περί-

πτωση.

Τ α δείγματα παραλαμβάνονται μόνο Δευτέρα

και Τρίτη μετά από τηλεφωνική συνεννόηση

για ραντεβού.

Καταμέτρηση Clostridium

perfringens

Ανίχνευση Campylobacter spp.

Καταμέτρηση Campylobacter spp.

Ανίχνευση και καταμέτρηση B.

cereus

Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων

Ανίχνευση E. coli 0157

Ανίχνευση Vibrio spp.

Ανίχνευση V. cholerae

Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών 

εντεροτοξινών

Ανίχνευση εντεροξίνης B. cereus

ISO 7937:2004

ISO 10272-1:2006

ISO 10272-2:2006

ISO 7932:2004

ISO 21527-2:2008

ISO 16654 

PHLS

PHLS

Ανοσοενζυμική

Ανοσοενζυμική

10 €

10 €

10 €

12 €

10 €

18 €

15 €

15 €

30 €

30 €

Επισήμανση

Τα δείγματα τροφίμων πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό
έγγραφο με τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Τον αποστολέα των δειγμάτων, 

• Ημερομηνία και ώρα της δειγματοληψίας του δείγματος,

• Αριθμό του δείγματος που έχει δώσει ο ενδιαφερόμενος, 

• Περιγραφή (είδος, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία

λήξης, αριθμός παρτίδας) και ποσότητα του δείγματος,

• Τις αιτούμενες αναλύσεις

Ο τιμοκατάλογος είναι ενιαίος και προβλέπει μείωση του κόστους με την αύ-
ξηση του αριθμού των δειγμάτων.Το κάθε κόστος έχει υπολογιστεί χωριστά
για την κάθε παράμετρο βάσει των αντίστοιχων διεργασιών που προτείνονται
από τα διεθνή πρότυπα.

Για γραπτή οικονομική προσφορά και για μόνιμη συνεργασία όπως επικοινω-
νήσετε τηλεφωνικά.


