


Το εξειδικευμένο και έμπειρο επιτελείο
επιστημόνων και τα υπερσύγχρονα, άριστα 
οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια
της ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, αποτελούν την
εγγύηση για τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα 
και τις ποιοτικότερες υπηρεσίες. Ποιοι

είμαστε:
Από το 1986 που ιδρύθηκαν, τα εργαστήρια 
ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, αποτελούν το μεγαλύτερο 
ιδιωτικό εργαστήριο, με διαπίστευση*, στην Κρήτη. 
Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, είναι από τα πρώτα εργα- 
στήρια στην Ελλάδα που λειτουργούν εδώ και μια 
εικοσαετία με τα διεθνή συστήματα ποιότητας 
ISO 17025, και από τα πρώτα που έχουν λάβει 
διαπίστευση από το ΕΣΥΔ από το 2001 (Αριθμός 
Πιστοποιητικού 46/01).

Εργαστηριακές αναλύσεις, δειγματοληψία 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε: - Περιβάλλον (νερά, λύματα)- Τρόφιμα, ζωοτροφές- Έδαφος 

Πελάτες μας: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αγροτικές 
Επιχειρήσεις και Εξαγωγείς Αγροτικών Προϊόντων, 
Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, 
Γαλακτοβιομηχανίες, Super Markets, Δήμοι, ΧΥΤΑ
και ιδιώτες.

*Διαπίστευση: διεθνής αποδοχή των εργαστηριακών δοκιμών.



Mικροβιολογικό εργαστήριο

Εργαστήριο υπολειμμάτων

Εργαστήριο τροφίμων

Εργαστήριο ελέγχου νερών

Εργαστήριο ελέγχου Legionella

Εργαστήριο λυμάτων

Εργαστήριο ελαιολάδου & ελαίων

Οινολογικό εργαστήριο

Εργαστήριο γάλακτος

Εργαστήριο μελιού

Εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων

Εργαστήριο αναλύσεων ζωοτροφών

Στη ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ λειτουργούν τα παρακάτω 
εργαστήρια, διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και μέλη της διεθνούς συνερ- 
γασίας για τη διαπίστευση εργαστηρίων (ILAC).
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Μικροβιολογικό
Εργαστήριο

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων

Η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία, σε συνδυασμό με 
την αυστηρή νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη των βιομηχανιών 
τροφίμων, καθώς και των γεωργικών και περιβαλλοντικών 
επιχειρήσεων, για μεγαλύτερο έλεγχο των παραγόμενων 
προϊόντων, προκειμένου η κατανάλωση τους να είναι 
ασφαλής.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, διαθέτοντας πολυετή 
εμπειρία σε αυτές τις δοκιμές,  πραγματοποιούν αναλύσεις 
υπολειμμάτων σε πολλαπλές ομάδες δειγμάτων. Οι αναλύ- 
σεις πραγματοποιούνται με τη χρήση υπερσύγχρονων 
αναλυτικών οργάνων (LC/MS-MS, GC/MS-MS, GC) σε ένα ολο- 
κληρωμένο φάσμα φυτοφαρμάκων, με εκατοντάδες χημικές 
πρότυπες ενώσεις. Συνεχής είναι η συμμετοχή σε διεθνή 
διεργαστηριακά προγράμματα ελέγχου της επάρκειας των 
δοκιμών με άριστες επιδόσεις. Αναλύεται ένα ευρύ φάσμα 
υπολειμμάτων σε διάφορα δείγματα, για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) που 
έχουν οριστεί διεθνώς. Χρησιμοποιώντας τεχνικές υγρής και 
αέριας χρωματογραφίας, τα εργαστήριά μας είναι σε θέση 
να εξετάσουν αρκετές εκατοντάδες υπολείμματα φυτο- 
φαρμάκων 

Όπως:- Μυκητοκτόνα & ακαριοκτόνα- Ζιζανιοκτόνα & εντομοκτόνα- Τρωκτικοκτόνα
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Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτίωση 
της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθιστούν τις μικροβιολογικές αναλύσεις ένα 
αναγκαίο εργαλείο.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτουν ένα υπερ-
σύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο στελε-
χώνεται από Βιολόγους και Τεχνολόγους Τροφίμων.
Η πολυετής εμπειρία, το άριστο εκπαιδευμένο προσωπικό 
και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούν την μεγαλύτερη 
εγγύηση για την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, 
σε λογικούς χρόνους. Σημαντικό πλεονέκτημα των εργα-
στηρίων είναι η προσφορά τεχνικής υποστήριξης και συμ-
βουλευτικής, τόσο για τον προσδιορισμό των αναγκών του 
πελάτη, όσο και για την αξιολόγηση και γνωμάτευση των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων, για όλες τις κατηγορίες 
δειγμάτων.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ συνεργάζονται με πλήθος 
επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις σε:- Νερό- Λύματα- Τρόφιμα- Αέρα- Επιφάνειες εργασίας



Τρόφιμα Νερό
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ με τη συνεργασία των 
πελατών τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για 
τη σωστή διαχείριση της ποιότητας, την προστασία του 
εμπορικού σήματος των πελατών, την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων και την εναρμόνιση της ποιότητας με τη 
νομοθεσία.
Υποστηρίζουν την σωστή λήψη δειγμάτων, την επιλογή των 
κατάλληλων παραμέτρων για ανάλυση, την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων, καθώς και καθοδηγούν τις εταιρείες 
τροφίμων στην κατασκευή μιας ετικέτας ενός τροφίμου, 
που να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και το νέο Κανονισμό 1169/2011/ΕΕ.

Πραγματοποιούνται: - Οργανοληπτικές εξετάσεις.- Φυσικοχημικές εξετάσεις. - Μικροβιολογικές εξετάσεις.- Έλεγχοι υγιεινής, ανίχνευση παρουσίας επιμολυντών
(π.χ. βαρέων μετάλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, 
αντιβιοτικών, μυκοτοξινών, αφλατοξινών κ.α.), συντη- 
ρητικών, αναλύσεις για αλλεργιογόνα.- 

Αναλύσεις για απόδειξη γνησιότητας και προέλευσης.

Διατροφική επισήμανση προϊόντος.- Αναλύσεις διαθρεπτικής επισήμανσης.- Σύνταξη και καθοδήγηση κατασκευής ετικέτας.

Για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, τη διατήρηση 
και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, απαιτείται η 
συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ με το επιστημονικό 
προσωπικό και τις υποδομές που διαθέτουν, είναι σε θέση 
να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών, 
των οποίων η γνώση είναι βασικός παράγοντας για την 
υγεία και ασφάλεια των πολιτών, για υιοθέτηση μέτρων 
και τεχνικών επεξεργασίας και διάθεσης του νερού.

Γλυκό νερό: - Πόσιμο νερό, νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.- Εμφιαλωμένο νερό (επιτραπέζιο - μεταλλικό).- Νερά πηγών, υπόγεια νερά, νερά γεωτρήσεων, επιφα- 
νειακά νερά (έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας για 
ύδρευση, άρδευση, επεξεργασία, άρδευση ζώων κλπ).- Νερά άρδευσης, υδροπονίας.- Νερά κολυμβητικών δεξαμενών.- Νερά τροφοδοσίας μηχανημάτων.- Νερό για παρασκευή σκυροδέματος.- Νερό για επιλογή μεθόδου επεξεργασίας (αντίστροφη 
ώσμωση, αποσκλήρυνση).- Νερό μονάδων αιμοκάθαρσης.- Νερά διαρροών για εντοπισμό της προέλευσής τους.

Θαλάσσιο νερό.
Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ πραγματοποιεί επί σειρά ετών τον έλεγχο 
της ποιότητας όλων των ακτών κολύμβησης στην Κρήτη για 
λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Κρήτης.
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Legionella Λύματα
Τα τελευταία χρόνια σε συνθήκες έλλειψης νερού, η 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, 
αποκτά μεγάλη σημασία. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
για την επαναχρησιμοποίηση, είναι η άριστη ποιότητα της 
εκροής από την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι πρωτοπόρα στην 
παρακολούθηση της λειτουργίας των βιολογικών καθα- 
ρισμών με εργαστηριακές αναλύσεις και πολύτιμος 
συνεργάτης των Δημοτικών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Κατασκευής και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργα- 
σίας Λυμάτων και με διαπιστευμένες δοκιμές καλύπτουν 
όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τόσο στον τομέα των 
υγρών, όσο και των στερεών αποβλήτων, ώστε η διάθεσή 
τους να είναι ασφαλής για το περιβάλλον.

Εργαστηριακές αναλύσεις σε:- Βιολογικούς καθαρισμούς ξενοδοχείων - επιχειρήσεων. - Δήμων – ΒΙ.ΠΕ.- Βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα.- Στερεά απόβλητα.

- Λάσπη βιολογικού – Compost.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
παρέχονται συμβουλές για:- Έλεγχο καλής λειτουργίας.- Βελτίωση της απόδοσής τους.

Τα Εργαστήριά μας αποτελούν τον πιο αξιόπιστο σύμβουλό 
σας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Λεγιονέλλας, 
προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, 
σχετικά με την πρόληψη και ανίχνευσή της. Μεγάλοι 
ξενοδοχειακοί όμιλοι, τουριστικά πρακτορεία και φορείς 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μας εμπιστεύονται 
ως ειδικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό τους διασφαλίζει 
απέναντι σε κάθε κίνδυνο, που μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα ηθικά, οικονομικά, δικαστικά, κοινωνικά.

Διαθέτουμε:- Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το ISO 17025 για 
την «Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp» με το 
διεθνές πρότυπο ISO 11731 για νερά και περιβαλλοντικά 
δείγματα.- Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για δειγματοληψία νερού, 
σύμφωνα με τη σειρά των προτύπων ISO 5667.- Έμπειρο τεχνικό προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία 
στον τομέα αυτό.

Παρέχουμε στους πελάτες μας το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΓΙΑ ΤΗ LEGIONELLA που περιλαμβάνει: 
Επιθεώρηση εγκαταστάσεων, καταγραφή του δικτύου και 
των κρίσιμων σημείων ελέγχου, σύνταξη προγράμματος 
δειγματοληψιών και αναλύσεων, λήψη και ανάλυση δειγ- 
μάτων νερού, συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων ελέγχου, προτεινόμενες τεχνικές ενέργειες 
για επεξεργασία νερού και συντήρηση του συστήματος, 
τήρηση των σχετικών εντύπων, σύνταξη δελτίων ελέγχου, 
συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
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Ελαιόλαδο
& έλαια

Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτουν το μεγαλύτερο 
πεδίο διαπίστευσης αναλύσεων ελαιολάδου (ΕΣΥΔ) και 
αποτελούν τα μοναδικά εργαστήρια στην Ελλάδα, στα 
οποία εκτελούνται όλες οι παράμετροι που αφορούν το 
ελαιόλαδο και τα έλαια (χωρίς υπεργολαβίες).
Επίσης, είναι αναγνωρισμένα εργαστήρια από το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), έχοντας συμμετοχή σε πολλά 
διεθνή διεργαστηριακά τεστ, με άριστες επιδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται όλες οι 
αναλύσεις σε λίπη και έλαια, όπως: 

- Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου / ελαίων.

- Γνησιότητα / Νοθεία του ελαιολάδου.

- Επιμολυντές του ελαιολάδου.

- Μικροβιολογική αλλοίωση ελαιολάδου.

Σας προμηθεύουμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για τη μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου:

- Προχοΐδα, στατό στήριξης, ογκομετρικό εξοπλισμό.

- Απαραίτητα Αντιδραστήρια Οξυμέτρησης.

- Μέθοδος μέτρησης σε Εγχειρίδιο Οδηγιών.

Κρασί
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτουν Άδεια Λει-
τουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου από το Υπουργείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αριθ.Αδείας: 3407/
21-6-2012).
Είναι εδώ και δεκαετίες δίπλα στον επαγγελματία και 
ερασιτέχνη παραγωγό με πολύτιμες συμβουλές στα διά- 
φορα στάδια παραγωγής και εμφιάλωσης του κρασιού.

Οι έμπειροι οινολόγοι
των εργαστηρίων μας προσφέρουν:

- Συνεχή παρακολούθηση του κρασιού και υποστήριξη 
στον ερασιτέχνη οινοπαραγωγό.

- Παροχή οινολογικών ουσιών, ζυμών, σταθεροποιητών, 
ουσιών που επιτρέπονται σε βιολογικούς οίνους.

- Παρακολούθηση σε λευκές, ερυθρές και ειδικές
οινοποιήσεις και πλήρη στήριξη σε οινοποιεία.

- Παλαίωση οίνων, τεχνική στήριξη στη διαδικασία
της εμφιάλωσης.
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Γάλα
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διενεργούν ελέγχους 
στο γάλα αντί του ΕΛΟΓΑΚ, έχοντας λάβει διαπίστευση 
από το ΕΣΥΔ, καθώς και την έγκριση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διενέργεια 
αυτοελέγχων στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα 
(Αρ. Έγκρισης: 287760/06-06-2006).
Επίσης, είναι αναγνωρισμένα Εργαστήρια από το Διεθνή 
Οργανισμό Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (IDF).

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται
αφορούν:

- Έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας του παραλαμβα- 
νόμενου γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων.

- Πλήρη φυσικοχημική εξέταση του γάλακτος, ως προς 
τη σύστασή του σε λιπαρά, στερεά, λακτόζη, πρωτεΐνες, 
έλεγχο του σημείου πήξης με ανίχνευση αντιβιοτικών και 
προσδιορισμό νοθείας.

- Πλήρη φυσικοχημική εξέταση των τελικών προϊόντων, 
για τον προσδιορισμό της διαθρεπτικής επισήμανσης τους 
και την σύνταξη της κατάλληλης ετικέτας, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Μέλι
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι τα μοναδικά 
ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια στην Κρήτη σε 
παραμέτρους στο μέλι και παρέχουν σε όσους ασχολούνται 
με το μέλι και τα προϊόντα του, μια ολοκληρωμένη σειρά 
από χημικές, μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις.

Οι αναλύσεις που παρέχονται είναι:

- Γυρεοσκοπική ανάλυση.

- Υγρασία & pH.

- HMF (Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη).

- Διαστάση.

- Ελεύθερη οξύτητα & Τέφρα.

- Εντοπισμός νοθείας από τροφοδότηση (HMF + Διάσταση).

- Αγωγιμότητα & Προφίλ σακχάρων.

- Υπολείμματα Αντιβιοτικών.

- Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων.

- π - Διχλωροβενζόλιο.

- Βαρέα Μέταλλα (Pb, Cu).

- Μικροβιολογικές αναλύσεις μελιού.
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Έδαφος
Οι σύγχρονες απαιτήσεις στη γεωργία, τα συστήματα 
ορθής γεωργικής πρακτικής, οι βιολογικές καλλιέργειες, 
ο περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων και η προστασία 
του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία την εδαφολογική 
ανάλυση και τη φυλλοδιαγνωστική.
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ εξοπλισμένα με επιστη- 
μονικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας, αναλύουν με αξιοπιστία, 
ταχύτητα και υπευθυνότητα δείγματα εδάφους, φυτικών 
ιστών και νερών για άρδευση.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο έδαφος 
και στα φύλλα είναι:

- Μηχανική σύσταση.

- Φυσικοχημική εξέταση.

- Μακροθεπτικά στοιχεία.

- Ιχνοστοιχεία.

Απαραίτητοι για:

- Αύξηση της παραγωγής.

- Βελτιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

- Μείωση κόστους παραγωγής (λιγότερα λιπάσματα).

- Προστασία περιβάλλοντος.

Ζωοτροφές
Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ συμμορφώνονται με 
τα υψηλά πρότυπα των συστημάτων ISO 22000 και 
προσφέρουν διαπιστευμένες και αξιόπιστες αναλύσεις 
στον τομέα της ασφάλειας των ζωοτροφών και στη 
σύνθεσή τους, διασφαλίζοντας την ποιότητά τους.

Ενδεικτικά παρέχονται οι παρακάτω αναλύσεις:

- Θρεπτικά συστατικά.

- Ολικά σάκχαρα. 

- Ασβέστιο, Φώσφορος, Νάτριο, Μαγνήσιο κλπ.

- Ανάλυση ιχνοστοιχείων. 

- Ανάλυση βαρέων μετάλλων. 

- Έλεγχος ομοιογένειας αναμείκτη.

- Προφίλ λιπαρών οξέων. 

- Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

- Έλεγχοι για μυκοτοξίνες.

- Μικροβιολογική εξέταση ζωοτροφής. 

- Έλεγχοι για GMO (Γενετικά τροποποιημένα).

- Προσδιορισμός διοξινών - φουρανίων (PCDD / PCDF) 

και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs.
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Συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις σήμερα έχουν να 
αντιμετωπίσουν σε κρίσιμες οικονομικές συνθήκες,  προ- 
βλήματα αφ’ ενός με την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων ή υπηρεσιών και αφετέρου με τη συμ- 
μόρφωσή τους με νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισ-
μούς. Σε αυτό το πεδίο οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες 
αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο, αφού στα εργαστή-
ριά μας τα αποτελέσματα αξιολογούνται, ώστε να δίνονται 
οι κατάλληλες συμβουλές!

- Αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Σύνταξη 
γνωματεύσεων.

- Τεχνική υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων

- Επισκέψεις στην έδρα του πελάτη είτε προληπτικά, είτε 
μετά από έξαρση κρουσμάτων.

- Βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

- Νομοθετική υποστήριξη.

- Συνεχής ενημέρωση σε θέματα προτύπων και υποστή- 
ριξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων HACCP, σύμφωνα 
με το ISO 22000.

- Καθοδήγηση για δημιουργία ετικέτας προϊόντος.

- Υποστήριξη των πελατών απέναντι στις Αρχές (Γ.Χ.Κ. 
ΕΦΕΤ, Υγειονομικές Υπηρεσίες κλπ).

- Τεχνικές λύσεις σε θέματα επεξεργασίας, απολύμανσης 
νερού και λυμάτων και καθοδήγηση στη σωστή χρήση 
χημικών επεξεργασίας.

- Εκπαίδευση των πελατών μας σε θέματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. σεμινάρια για Legionella).

- Υγειονομική αναγνώριση σε δίκτυα και υδραγωγεία 
πόλεων, καταγραφή προβλημάτων, εύρεση τεχνικών λύσεων.

Δειγματοληψία
Κρίσιμο σημείο για τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, 
είναι η σωστή δειγματοληψία και η ταχεία μεταφορά του 
δείγματος, υπό κατάλληλες συνθήκες στο εργαστήριο. 
Ακόμα και η πιο σωστή και λεπτομερής εξέταση θα δώ- 
σει λανθασμένα αποτελέσματα, εάν το δείγμα δεν έχει 
ληφθεί σωστά ή εάν η μεταφορά του δεν έγινε με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές και σε σύντομο χρόνο.

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει:

- Διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ για την δειγ- 
ματοληψία νερών, Legionella και περιβαλλοντικών δειγ- 
μάτων.

- Επιστήμονες που θα σας βοηθήσουν στον σχεδιασμό 
προγράμματος δειγματοληψιών για την επιχείρησή σας.

- Πιστοποιημένο προσωπικό για την σωστή λήψη, συντή- 
ρηση και μεταφορά των δειγμάτων (με πρότυπες διεθνείς 
μεθόδους ISO).

- Στόλο επαγγελματικών αυτοκινήτων για τη δειγμα-
τοληψία και παραλαβή δειγμάτων νερού, τροφίμων, κλπ. 
Μεταφορά αυθημερόν των δειγμάτων στο Εργαστήριο.

- Κατάλληλες φιάλες δειγματοληψίας ανάλογα με τις 
παραμέτρους που θα προσδιοριστούν, καθώς και ισόθερ- 
μα ψυγεία μεταφοράς.

- Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για τη λήψη των 
δειγμάτων και μέτρηση επί τόπου διαφόρων παραμέτρων, 
που αλλοιώνονται κατά τη μεταφορά στο Εργαστήριο. 




