
 
ΟΡΘΕ ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΣΧΝ ΠΡΟ ΣΟ Κ.Ε.Δ.Τ. 

Αγαπηηοί Σσνεργάηες, 

παρακαλείζθε, όπως ηηρείηε ηις ακόλοσθες οδηγίες ορθής αποθήκεσζης και μεηαθοράς δειγμάηων ζηο Κενηρικό 

Εργαζηήριο Δημόζιας Υγείας προκειμένοσ να διαζθαλίζεηαι η πιζηόηηηα ηων δοκιμών, ικανοποιώνηας ηις 

απαιηήζεις ηοσ προηύποσ ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025. Τονίζεηαι πως ζε περίπηωζη μη ηήρηζης ηων κάηωθι 

ζσνθηκών μεηαθοράς ηα δείγμαηα απορρίπηονηαι από ηο Κ.Ε.Δ.Υ. με ζσνέπεια ηη μη διενέργεια ηων αιηούμενων 

δοκιμών.   

  

ΕΙΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 
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Νεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο γηα 
κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο 

 5 ± 3 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Νεξό πεγήο πδξνιεςίαο πξνο εκθηάισζε/ λεξό 
ζεηξάο παξαγσγήο/  θελέο θηάιεο θαη πώκαηα γηα 
κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο 

 5 ± 3 νC (εληόο 12 σξώλ) 

Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 
παγνθύζηεο 

Νεξό εκθηαισκέλν από εκπόξην γηα 
κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο 

Όρη πάλσ από 18 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Εζσηεξηθά ύδαηα γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  5 ± 3 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Νεξό γηα δνθηκή γηα legionella spp 6-18 νC (εληόο 24 σξώλ),  
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 
 5 ± 3 νC (εληόο 48 σξώλ) 

Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 
παγνθύζηεο 

Νεξό αλαςπρήο γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  5 ± 3 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Νεξό ΜΣΝ γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  5 ± 3 νC  (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Λύκαηα γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  0-4 νC (εληόο 24 σξώλ) Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 
παγνθύζηεο 

Τπόγεηα ύδαηα γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  5 ± 3 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Νεξό αθηήο θνιύκβεζεο γηα κηθξνβηνινγηθέο 
δνθηκέο 

 5 ± 3 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Σξόθηκα (ηαζεξά πξντόληα)  γηα κηθξνβηνινγηθή 
δνθηκή 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (θάησ από 30 νC) (εληόο 24 

σξώλ) 

Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 
παγνθύζηεο αλ 

ρξεηάδνληαη 

Σξόθηκα (Καηεςπγκέλα πξντόληα)  γηα 
κηθξνβηνινγηθή δνθηκή 

(θάησ ησλ -15 νC), (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

πξνηηκόηεξε ζεξκνθξαζία-18 νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 

Σξόθηκα (άιια πξντόληα αζηαζή ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο)  γηα κηθξνβηνινγηθή δνθηκή 

από 1-8 νC (εληόο 24 σξώλ) 

Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 
παγνθύζηεο 
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Νεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο γηα ρεκηθέο 
δνθηκέο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ± 3νC (εληόο 24 σξώλ) 
Ιζνζεξκηθό Φπγείν, 

παγνθύζηεο 
 

Νεξό πεγήο πδξνιεςίαο πξνο εκθηάισζε/ λεξό 
ζεηξάο παξαγσγήο 

Νεξό εκθηαισκέλν από εκπόξην γηα ρεκηθέο 
δνθηκέο 

Τπόγεηα ύδαηα γηα ρεκηθέο δνθηκέο 

Εζσηεξηθά ύδαηα γηα ρεκηθέο δνθηκέο 

 

Νεξό θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ γηα ρεκηθέο 

δνθηκέο 

 

Νεξό αλαςπρήο γηα ρεκηθέο δνθηκέο 

Νεξό αθηήο θνιύκβεζεο γηα ρεκηθέο δνθηκέο 

Λύκαηα θαη απόβιεηα γηα ρεκηθέο δνθηκέο 

 

 


