
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ 

 
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση δοκιμών (αναλύσεων) από το ΜΦΙ για τον 

προσδιορισμό Μυκοτοξινών και την αποφυγή αποστολής δειγμάτων ακατάλληλων, 

παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων. Στις περιπτώσεις δειγμάτων 

όπου δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (Επίσημες Οδηγίες) η ανάλυση 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερόμενου και με ευθύνη 

δειγματοληψίας του ιδίου. 

 
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
1.   Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό του φορτίου ή της 

συνολικής ποσότητας. 

2.   Η  μέθοδος  δειγματοληψίας  καθώς  και  η  καταλληλότητα  του  δείγματος  θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς 401_2006 & 519_2014 και τις 

αναθεωρήσεις αυτών 

3.   Μη  κατάλληλο  δείγμα  θα  αναλύεται  από  το  ΜΦΙ  εφόσον  το  επιθυμεί  ο 

ενδιαφερόμενος 

4.   Για τυχόν διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να     απευθύνεται     στο     αρμόδιο     εργαστήριο     (κος     Χρήστος 

Αναγνωστόπουλος,   τηλ.:   2108180364   &   κα   Ελευθερία   Μπεμπέλου,   τηλ.: 

2108180363) 
 

 

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Προϊόντα 
μακαρονοποιίας , 
δημητριακά κ.α. 

 
Σύμφωνα με τους παραπάνω Κανονισμούς 

 
1. Όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το 

Πληροφοριακό Δελτίο του Ινστιτούτου (http://www.bpi.gr/files/pdf/AITISI-
PLIROFORIAKO%20DELTIO-Final.pdf), πλήρως και όσο λεπτομερέστερα γίνεται 
συμπληρωμένο. Το Πληροφοριακό Δελτίο τοποθετείται σε πλαστική διαφανή 
θήκη ή σακούλα και στη συνέχεια στο χαρτοκιβώτιο αποστολής. Στο 
Πληροφοριακό Δελτίο θα συμπληρώνεται απαραιτήτως η αιτούμενη ανάλυση. 

2. Κάθε δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από χωριστό Πληροφοριακό Δελτίο. 
3. Το δείγμα συσκευάζεται αμέσως μετά τη συλλογή του και σε καμιά περίπτωση 

δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

http://www.bpi.gr/files/deigmata/401_2006.pdf
http://www.bpi.gr/files/deigmata/519_2014.pdf
http://www.bpi.gr/files/pdf/AITISI-PLIROFORIAKO%20DELTIO-Final.pdf
http://www.bpi.gr/files/pdf/AITISI-PLIROFORIAKO%20DELTIO-Final.pdf


Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

1. Το δείγμα πρέπει να αποστέλλεται στο Ινστιτούτο όσο το δυνατόν πιο άμεσα 
κατά προτίμηση εντός 24 ωρών από τη δειγματοληψία. 

 
2. Η αποστολή του δείγματος να γίνεται κατά προτίμηση με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier). Τα δείγματα μπορούν να παραδίδονται και απευθείας 
από τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο εργαστήριο. 

 
3. Το δείγμα αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση με την ένδειξη 

πάνω στο χαρτοκιβώτιο αποστολής “ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ”: 
 
 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 
ΑΙΓΙΝΗΣ 6, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 

 

 
4. Ο ενδιαφερόμενος που έστειλε το δείγμα ενημερώνεται για την παραλαβή του 

δείγματος από το ΜΦΙ, τηλεφωνώντας στο τηλ. 210 8180204 (Γραμματεία ΜΦΙ). 


