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 Ερευνητικζσ Δραςτηριότητεσ 

Η ερευνητική μονάδα Περιβαλλοντικήσ Μικροβιολογίασ αςχολείται με θζματα που αφοροφν 
κυρίωσ ςτην εκτίμηςη μικροβιολογικήσ ποιότητασ του περιβάλλοντοσ (πόςιμο / θαλαςςινό νερό, 
απόβλητα, τρόφιμα) και τη μελζτη περιβαλλοντικϊν μικροοργανιςμϊν (βακτήρια, παράςιτα, 
βακτηριοφάγοι, ιοί εντερικήσ προζλευςησ): 
 Εφαρμογή ποικιλίασ τεχνικϊν (καλλιεργητικζσ & μοριακζσ) για την απομόνωςη και μελζτη 

μικροοργανιςμϊν. 
 Χρήςη δεικτϊν για την αξιολόγηςη μικροβιολογικήσ ποιότητασ του περιβάλλοντοσ. 
 Μελζτη ανθεκτικότητασ των μικροοργανιςμϊν του υδάτινου περιβάλλοντοσ (μελζτη γονιδίων 

ανθεκτικότητασ ςε ποικιλία αντιβιοτικϊν, μεταφορά ανθεκτικότητασ μεταξφ πληθυςμϊν 
μικροοργανιςμϊν). 

 Μελζτη ςυμπεριφοράσ των μικροοργανιςμϊν ςτισ διάφορεσ μεθόδουσ απολφμανςησ. 
 
 Eργαςτηριακή υποδομή 

 Εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ Real time PCR & PCR. 

 Συςκευή διήθηςησ υγρϊν δειγμάτων ςυνοδευόμενη από αντλία κενοφ. 

 Microplate reader (φαςφατοφωτόμετρο πολλαπλϊν δειγμάτων). 

 Φαςματοφωτόμετρο 

 Φθοριόμετρο (για υπολογιςμό chlorophyll a & pheophytin). 

 Συςκευή ζκλουςησ φίλτρων δειγματοληψίασ υδάτινων δειγμάτων για την ανάλυςη παραςίτων. 

 Εξοπλιςμόσ κάθετησ ηλεκτροφόρηςησ 

 Εξοπλιςμόσ ψηφιακήσ φωτογράφιςησ & λογιςμικό επεξεργαςίασ gels ηλεκτροφόρηςησ & 
τρυβλίων. 

 Ψυχόμενη φυγόκεντροσ, Ζυγοί ακριβείασ (2), μικροςκόπιο ςυνοδευόμενο από ψηφιακή 
φωτογραφική κάμερα, ςτερεοςκόπια (2), κλίβανοσ ξηρήσ αποςτείρωςησ, κλίβανοσ υγρήσ 
αποςτείρωςησ, επωαςτικοί κλίβανοι (2). 

 Συςκευή μζτρηςησ αποικιϊν μικροοργανιςμϊν ςε τρυβλία. 

 Orbital shaker. 

 Φορητά όργανα για μζτρηςη pH, O2, αγωγιμότητασ, θερμοκραςίασ (μετρήςεισ ςε νερό, εδάφη). 

 Ψυγεία και καταψφκτησ (-80 ⁰C). 
 
 Ερευνητικά προγράμματα 

 FP7-Collaborative Research program, “WATER4CROPS: Integrating bio-treated wastewater reuse and 
valorization with enhanced water use efficiency to support the Green Economy in Europe and India”. 
Επιστημονικός Υπεύθσνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης. 

 LIFE10 ENV/GR/601 program “CHARM: Chromium in Asopos groundwater system: remediation 
technologies and measures”. Επιστημονικός Υπεύθσνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης. 

 Synthesis of TiO2-graphene composite photocatalysts for the aqueous phase degradation of organic 
pollutants (PhotoGraph), Ε.Ι. ΑΕΙΦΟΡΙΑ (co funded by the Republic of Cyprus & EU». Διάρκεια: 2012 - 
4014. Επιστημονικός Υπεύθσνος: Επικ. Καθ. Νικόλαος Ξεκοσκοσλωτάκης. 

 «Unravelling and expLoiting MedIterranean Sea microbial diversity and ecology for XEnobiotics’ and 
pollutantS’ clean up: ULIXES» FP7-KBBE-2010-4. Επιστημονικός Υπεύθσνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης. 
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