
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145480

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

25/8/2011

25/8/2011

25/8/2011

31/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Κωδικός δείγματος 2134105

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,221,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Μη αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 122302500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 365250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,24-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l 0,5350

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l 1,225

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 1543200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 3,120

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 4,950

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 0,75,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 40200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,76,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,661,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,0232,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 3489250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 5,3550

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l <0,1100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145480

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134105 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145434

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

24/8/2011

24/8/2011

24/8/2011

30/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΜΠΟ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PETER PAN

Κωδικός δείγματος 2134921

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,091,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Μη αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 28802500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 90250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,4-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l 2,2950

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l 2,925

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 196200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 7,920

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 10450

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 0,75,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 118200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 7,06,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,491,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,0892,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 679250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 7,2650

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l <0,1100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145434

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134921 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145432

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

24/8/2011

24/8/2011

24/8/2011

30/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ''ΕΛΕΝΗ'' ΛΕΠΙΤΣΑ

Κωδικός δείγματος 2134919

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,061,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Μη αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 34202500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 45250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,18-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l <0,550

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l 1,125

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 237200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 3,820

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 17,050

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 0,55,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 25200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,96,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,421,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,00982,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 961250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 1,3550

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l <0,1100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145432

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134919 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145429

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

24/8/2011

24/8/2011

24/8/2011

30/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ

Κωδικός δείγματος 2134914

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l 111200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,161,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Μη αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 47002500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 93250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,22-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l 1,3750

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l <125

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 324200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 2,920

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 22,950

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 0,75,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 44200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,86,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,511,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,0162,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 1386250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 2,7850

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l <0,1100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145429

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134914 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145476

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

25/8/2011

25/8/2011

25/8/2011

31/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΡΜΙΟΝΗ -ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑ

Κωδικός δείγματος 2134088

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,081,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 21702500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 54250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,15-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l <0,550

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l 1,1525

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 145200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 6,720

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 18,450

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 <0,55,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 12200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 7,06,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,301,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,0252,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 458250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 4,0350

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l 7,1100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145476

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,7

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 1,5

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,3

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 4,6

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,002

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134088 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145663

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

25/8/2011

25/8/2011

25/8/2011

31/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΦΟΥΡΝΟΣ

Κωδικός δείγματος 2134075

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l <110

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,131,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <210

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 10992500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 69250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,16-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l 0,5050

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l <125

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 68,7200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 3,120

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l 67,850

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 0,65,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 9200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,96,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,391,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,00332,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 92,9250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 2,6650

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l 7,9100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145663

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,6

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 1,1

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,3

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 5,9

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134075 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 2 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145470

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων:

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία παραλαβής:

Ημ/νία δειγματοληψίας:

Υπεύθυνος δειγματοληψίας:

Στοιχεία Πελάτη ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

25/8/2011

25/8/2011

25/8/2011

31/8/2011

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑ-ΟΙΚΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Κωδικός δείγματος 2134068

ΚανονικήΚατάσταση Παραλαβής :

1,2 Διχλωροαιθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,13,0

ΑποτέλεσμαΠαραμ. ΤιμήΜονάδαΜέθοδοςΠαράμετρος

Ακρυλαμίδιο EPA 8032 A (*) μg/l <0,020,10

Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150/1:1984 (E) mg/l <0,030,50

Αντιμόνιο  (Sb) APHA 3113 (*) μg/l <15,0

Αργίλιο (Al) APHA 3113 (*) μg/l <5200

Αρσενικό (As) APHA 3113 (*) μg/l 1,410

Βένζο (α) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,00250,010

Βενζόλιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,11,0

Βινυλοχλωρίδιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,10,50

Βόριο (B) HACH METHOD 10061 (*) mg/l 0,111,0

Βρωμικά ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ (*) μg/l <110

Γεύση Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή

Επιχλωρυδρίνη GC-MS (*) μg/l <0,020,10

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 ºC) ISO 7888:1995 μS/cm 8472500

Θειϊκά (SO4) HACH METHOD 8051 (*) mg/l 69250

Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,15-

Κάδμιο (Cd) APHA 3113 (*) μg/l <0,15,0

Κυανιούχα (CN‾) HACH METHOD 8027 (*) μg/l <1050

Μαγγάνιο (Mn) APHA 3113 (*) μg/l 1,0550

Μόλυβδος (Pb) APHA 3113 (*) μg/l <125

Νάτριο (Na) FLAME AES (*) mg/l 71,1200

Νικέλιο (Ni) APHA 3113 (*) μg/l 2,220

Νιτρικά (NO3‾) Hach 8171 mg/l <350

Νιτρώδη (NO2‾) ISO 6777:1984 mg/l <0,030,50

Ολικός οργανικός άνθρακας HACH METHOD 10129 (*) mg/l C <15-

Οξειδωσιμότητα (KMnO4) ΕΛΟΤ EN ISO 8467 (*) mg/l O2 <0,55,0

Οσμή Οργανοληπτικά (*) - Αποδεκτή-

Σελήνιο (Se) APHA 3113 (*) μg/l <110

Σίδηρος (Fe) APHA 3113 (*) μg/l 10200

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ºC) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 7,46,5-9,5

Σύνολο παρασιτοκτόνων GC/NPD & GC/ECD (*) μg/l Δεν
ανιχνεύτηκαν

0,50

Υδράργυρος (Hg) APHA 3114 (*) μg/l <0,21,0

Φθοριούχα (F¯) HACH METHOD 8029 (*) mg/l 0,241,5

Χαλκός (Cu) APHA 3113 (*) mg/l 0,0102,0

Χλωριούχα (Cl‾) ISO 9297:1989 mg/l 63,5250

Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5-

Χρώμιο (Cr) APHA 3113 (*) μg/l 0,1850

Ολικά τριαλογομεθάνια EPA 524.2 (*) μg/l 8,3100

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

 Σελίδα 1 από 2

            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 145470

31/8/2011Ημερομηνία έκδοσης:

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27

Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

     Βρωμοδιχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,8

     Βρωμοφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 1,8

     Διβρωμοχλωρομεθάνιο EPA 524.2 (*) μg/l 0,4

     Χλωροφόρμιο EPA 524.2 (*) μg/l 5,3

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

GC-MS (*) μg/l <0,00250,10

     Βένζο (β) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (η,θ,ι) περυλένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Βένζο (κ) φθορανθένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

     Ίνδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο GC-MS (*) μg/l <0,0025

Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,110

     Τετραχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

     Τριχλωροαιθένιο EPA 524.2 (*) μg/l <0,1

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2134068 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός
των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα παρασιτοκτόνα που αναφέρονται στο παρών πιστοποιητικό, είναι τα:
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ (ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01-0,1 μg/l)
Acrinathrin, atrazine, benfuracarb, bitertanol, carbaryl, carbofuran, cyanazine, cycloate, cyproconazole, cyprodinil, dinocap,
ethiofencarb, fenoxycarb, fludioxonil, metalaxyl, metribuzin, myclobutanil, pirimicarb, prometryn, propham, simazine,
tebuconazole, terbuthylazine.
Β. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,01 μg/l)
Αzinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, cadusaphos, chlorfenvinphos, chlorpyriphos-ethyl,
chlorpyriphos-methyl, demeton-s-methylsulfon, diazinon, dimethoate, disulfoton, ethion, ethoprophos, etrimfos, fenamiphos,
fenitrothion, fenthion, malaoxon, malathion, mecarbam, methacrifos, methamidophos, methidathion, cis-mevinphos,
monocrotophos, omethoate, paraoxon-ethyl, paraoxon-methyl, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, phosmet,
phosphamidon, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, pyrazophos, quinalphos, terbufos, triazophos.
Γ. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ(ΟΡΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ0,005-0,04 μg/l)
Aldrin, bifenthrin, bromopropylate, captafol, cis-chlordane, trans-chlordane, chlorothalonil, cyfluthrin-beta, lambda-cyhalothrine,
cypermethrin, p,p΄-DDA, o,p΄-DDD, p,p΄-DDD, p,p΄-DDE, o,o΄-DDE, o,p΄-DDE, o,p΄-DDT, p-p΄-DDT, deltamethrin, dichlofluanid,
dichlorvos, diniconazole, dieldrin, dinitramine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan lactone, endrin, ethalfluralin,
fenarimol, fenvalerate, folpet, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH(lindane), delta-HCH, heptachlor, heptachlor-endo-epoxide-
A, heptachlor-exo-epoxide, hexachlorobenzene, iprodione, penconazol, permethrin(cis & trans), procymidone, profenofos,
pyrifenox, quinoxyfen, quintozene, tetrachlorvinphos, tetradifon, triadimefon, trifluralin, vinchlozoline.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.
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            O Υπεύθυνος
    Χημικού Εργαστηρίου

     Παύλος Νησιανάκης
              Χημικός


