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ÄéáãñÜììáôá ÑïÞò - ÁäåéïäïôÞóåéò
HACCP ÊÁÉ ISO 
Äåéãìáôïëçøßá êáé ÅñãáóôçñéáêÝò Áíáëýóåéò
Áóôåñïðïßçóç Îåíïäï÷åßùí
Åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý

ÁÄÅÉÏÄÏÔÇÓÅÉÓ
Óýìöùíá ìå ôçí íÝá õãåéïíïìéêÞ äéÜôáîç ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) 
ÁÐÁÉÔÅIÔÁÉ: óôéò êáôüøåéò ôùí ó÷åäéáãñáììÜôùí ôïõ ìç÷áíéêïý íá áðïôõðþíåôáé ç äéÜôáîç üëùí ôùí 
÷þñùí, ç óõãêñüôçóç êáé ï åîïðëéóìüò, êáèþò êáé áíáëõôéêü äéÜãñáììá ñïÞò ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò 
åðé÷åßñçóçò, ôï ïðïßï íá åðáëçèåýåôáé êáôÜ ôïí Ýëåã÷ï êáé ôÝëïò ï ÷þñïò êáèÞìåíùí ðåëáôþí . Ôá 
äéáãñÜììáôá ñïÞò åßíáé áíôßóôïé÷á ìå ôéò êáôçãïñßåò êáé äñáóôçñéüôçôåò ðïõ óõíõðÜñ÷ïõí. Ïé õðåýèõíïé 
åðé÷åéñÞóåùí ôñïößìùí èåóðßæïõí åöáñìüæïõí êáé äéáôçñïýí ðÜãéá äéáäéêáóßá Þ äéáäéêáóßåò âÜóç ôùí 
áñ÷þí HACCP.
ÄéÜãñáììá ñïÞò (flow diagram) 
OíïìÜæåôáé ç áðåéêüíéóç ç ïðïßá äåß÷íåé ðþò ç ðñþôç ýëç åéóÝñ÷åôáé óôçí ðáñáãùãéêÞ ìïíÜäá, ðïéá 
ìåôáðïéçôéêÜ êáé ðáñáóêåõáóôéêÜ óôÜäéá áêïëïõèåß êáé ðþò ðñïùèåßôáé ôï ôåëéêü ðñïúüí êáé áêïëïýèùò 
ðïéåò ðáñáãùãéêÝò äéáäéêáóßåò ðñáãìáôïðïéïýíôáé ðáñáóêåõÞ êáé åðåîåñãáóßá, óõóêåõáóßá , áðïèÞêåõóç  

äéáêßíçóç  ôåëéêÞ äéÜèåóç êëð óôéò åðé÷åéñÞóåéò õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò üðïõ åìðëÝêïíôáé ôñüöéìá êáé 
ðïôÜ .
Óýíôáîç ÖáêÝëùí - Áñ÷åßùí 
1ï: ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ - ÍÏÌÏÈÅÓÉÁÓ 
2ï: ÍÅÑÏÕ
3ï: ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÙÍ ÁÍÁËÕÓÅÙÍ
4ï: ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ - ÁÐÏËÕÌÁÍÓÇÓ
5ï: ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÙÍ 
6ï: ÐÑÙÔÙÍ ÕËÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÙÍ / ÅÍÔÏÌÏÊÔÏÍÉÁÓ ÌÕÏÊÔÏÍÉÁÓ
êáèþò êáé êÜèå Üëëï óôïé÷åßï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí åêÜóôïôå éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò 
Äçìüóéáò Õãåßáò.

ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁËÕÓÅÉÓ
ÁÍÁËÕÓÅÉÓ ÍÅÑÏÕ
Ôï íåñü ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá áíèñþðéíç êáôáíÜëùóç ðñÝðåé íá åßíáé áðü êÜèå Üðïøç áâëáâÝò ãéá ôçí õãåßá 
ôùí êáôáíáëùôþí, ïñãáíïëçðôéêÜ Üìåìðôï êáé áðïëýôùò êáèáñü, áðáëëáãìÝíï áðü ðáèïãüíïõò 
ìéêñïïñãáíéóìïýò êáé ïðïéåóäÞðïôå ÷çìéêÝò ïõóßåò óå áñéèìïýò êáé óõãêåíôñþóåéò ðïõ áðïôåëïýí 
åíäå÷üìåíï êßíäõíï. Ôï åñãáóôÞñéü ìáò êáëýðôåé ôéò áðáéôÞóåéò ôçò íïìïèåóßáò ÊÕÁ Õ2/2600/2001 
(ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá 98/83 Å.Å.) êáé áíáëáìâÜíåé ôçí äéåîáãùãÞ ÷çìéêþí êáé ìéêñïâéïëïãéêþí áíáëýóåùí óå 
äåßãìáôá üðùò: ÍåñÜ áíèñþðéíçò êáôáíÜëùóçò, ÍåñÜ êïëõìâçôéêþí äåîáìåíþí, Ëýìáôá, ÅðéöáíåéáêÜ êáé 
õðüãåéá íåñÜ.
ÁÍÁËÕÓÅÉÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ
Ç Ýííïéá ôçò áóöÜëåéáò ôïõ ôñïößìïõ åêôåßíåôáé óå üëç ôçí áëõóßäá ðáñáãùãÞò, äéáêßíçóçò, ìåôáðïßçóçò, 
áðïèÞêåõóçò, äéÜèåóçò áêüìá êáé ðñïåôïéìáóßáò ðñéí ôçí êáôáíÜëùóç. Ç ðïéüôçôá ôñïößìïõ ùò åõñýôåñïò 
ïñéóìüò, ðåñéëáìâÜíåé ðÝñá áðü ôçí áóöÜëåéá ôïõ ôñïößìïõ êáé ôçí Ýííïéá ôçò éêáíïðïßçóç ôùí åõñýôåñùí 
áðáéôÞóåùí ôùí ðåëáôþí. Óôï åñãáóôÞñéï 12 Labs  äéåíåñãïýíôáé ÷çìéêÝò êáé ìéêñïâéïëïãéêÝò áíáëýóåéò 
óå íùðÜ (öñÝóêá) êáé ôõðïðïéçìÝíá ôñüöéìá êáèþò êáé áíáëýóåéò ôçò äéáèñåðôéêÞò åðéóÞìáíóçò (åôéêÝôá) 
óýìöùíá ìå ôïí êáíïíéóìü 1169/2011. 

H 12 Labs äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ÔïìÝá Μελέτης  ÓõóôçìÜôùí HACCP  êáé Ôå÷íéêþí Ðïéüôçôáò 
êáé ÁóöÜëåéáò. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ç äéáöýëáîç ôçò áîéïðéóôßáò ôçò ðéóôïðïßçóçò ìÝóù ôçò ðáñï÷Þò 
õðçñåóéþí õøçëïý êýñïõò êáé ç ðáñï÷Þ áîéüðéóôçò ðéóôïðïßçóçò ç ïðïßá èá ðñïóèÝóåé ôçí 
åðéæçôïýìåíç áîßá óôéò õðçñåóßåò êáé ôá ðñïúüíôá ôùí ðåëáôþí ìáò. 
Ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ìáò äçìéïõñãÞóáìå ìéá ïìÜäá åéäéêþí (ÊôçíéÜôñùí, ×çìéêþí, 
Õãéåéíïëüãùí, Ãåùðüíùí) ìå Ýäñá ôçí Êýðñï êáé óõíåñãÜôåò óôçí ÅëëÜäá Ñüäï - Èåóóáëïíßêç - 
Ëáìßá - ÁèÞíá, ç ïðïßá äéáèÝôåé ìåãÜëç åìðåéñßá óå èÝìáôá áðáéôÞóåùí ÕãéåéíÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò 
¸íùóçò ãéá ôçí Äéáêßíçóç êáé Åìðïñßá Ôñïößìùí, Ðéóôïðïßçóç Åðé÷åéñÞóåùí Ôñïößìùí, 
åêðáßäåõóç Óôåëå÷þí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá óå èÝìáôá Ðïéüôçôáò, ÐéóôïðïéÞóåùí, 
ÁðáéôÞóåùí Íïìïèåóßáò. 
Ç 12 Labs åìðëÝêåôáé óå Ýíá åõñý öÜóìá Ýñãùí, ôüóï óôç âéïìç÷áíßá ôñïößìùí üóï êáé óå 
ðáñåìöåñåßò êëÜäïõò, üíôáò éêáíÞ íá áíôáðåîÝëèåé Üìåóá óôéò ðëÝïí ðïëõóõíäéáóôéêÝò êáé 
åîåéäéêåõìÝíåò áðáéôÞóåéò ôùí ðåëáôþí ôçò.

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ΔΩΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΚΕ 
(12 Labs)



ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ HACCP
CODEX ALIMENTARIUS

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ISO 9001
Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò
(ISO 9001)
óå Îåíïäï÷åéáêÝò Åðé÷åéñÞóåéò

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ISO 22000
ÓõóôÞìáôá Äéá÷åßñéóçò
ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí
(ISO 22000  HACCP)

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ISO 18001
ÓõóôÞìáôá Äéá÷åßñéóçò Õãåßáò
êáé ÁóöÜëåéáò Ðñïóùðéêïý
Îåíïäï÷åéáêþí Åðé÷åéñÞóåùí
OHSAS 18001

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
FSSC 22000
FOOD SAFETY
CERTIFICATION

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ISO 14001
ÓõóôÞìáôá ÐåñéâáëëïíôéêÞò
Äéá÷åßñéóçò (ISO 14001)

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ΔΩΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΚΕ (12 Labs)

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ
ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ

ÁÓÔÅÑÏÐÏIÇÓÇ
ÎÅÍÏÄÏ×ÅIÙÍ

Ôï HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) Þ áëëéþò ÁíÜëõóç Êéíäýíùí êáé Êñßóéìá 
Óçìåßá ÅëÝã÷ïõ, áðïôåëåß ìéá óõóôçìáôéêÞ ðñïóÝããéóç ãéá ôçí áíáãíþñéóç êáé ôçí åêôßìçóç ôùí 
êéíäýíùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå üëá ôá óôÜäéá ðáñáãùãÞò åíüò ôñïößìïõ 

 
áðü ôçí êáëëéÝñãåéá êáé 

óõãêïìéäÞ ôùí ðñþôùí õëþí ìÝ÷ñé ôçí ôåëéêÞ êáôáíÜëùóç ôïõ ðñïúüíôïò . Ôï HACCP åßíáé Ýíá 
ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá äéáóöÜëéóçò ôçò áóöÜëåéáò ôùí ôñïößìùí, ðñïëáìâÜíïíôáò ôïõò 
êéíäýíïõò êáé áíáãíùñßæïíôáò ôá Êñßóéìá Óçìåßá ÅëÝã÷ïõ (ÊÓÅ Þ Critical Control Point: CCP) óôá 
ïðïßá ïé êßíäõíïé åëÝã÷ïíôáé êáé åëá÷éóôïðïéïýíôáé.
Ç åöáñìïãÞ ôïõ HACCP åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óôç ÷þñá ìáò, âÜóåé ôçò EõñùðáúêÞò Oäçãßáò 
Regulation (EC) No 852  και ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ2161/τ.Β’/23-06-2017) êáé 
õðï÷ñåþíåé üëåò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ðáñáóêåõÜæïõí, ìåôáðïéïýí, ðáñÜãïõí, óõóêåõÜæïõí, 
áðïèçêåýïõí, ìåôáöÝñïõí, äéáíÝìïõí, äéáêéíïýí Þ äéáèÝôïõí ôñüöéìá êáé ðïôÜ íá 
åöáñìüæïõí ôåêìçñéùìÝíï (ãñáðôü) HACCP (Åõñùðáúêüò Êáíïíéóìüò (ÅÊ) 178/2002 êáé ÅÊ 
852/2004). Ç åöáñìïãÞ åíüò óõóôÞìáôïò HACCP ìåãéóôïðïéåß ôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí 
åëá÷éóôïðïéþíôáò ôïõò ìéêñïâéïëïãéêïýò (ð.÷. ðáèïãüíïé ìéêñïïñãáíéóìïß), ÷çìéêïýò (ð.÷. 
áíôéâéïôéêÜ) êáé öõóéêïýò (ð.÷. åîùãåíÞ ìÝôáëëá, óêüíç) êéíäýíïõò. ÌåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ 
óõóôÞìáôïò HACCP, ç åôáéñåßá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðéóôïðïéÞóåé áõôü ôï óýóôçìá HACCP, 
óýìöùíá ìå Ýíá áðü ôá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá ðïõ éó÷ýïõí (ð.÷. ISO22000, FSSC 22000), êáé íá 
ðñïóèÝóåé ôï ëïãüôõðï ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý ðÜíù óôï ðñïúüí ôïõ. Áõôü áðïôåëåß ìéáò ðñþôçò 
ôÜîçò äéáöÞìéóç ôçò åôáéñåßáò óôïõò ðåëÜôåò ôçò áëëÜ êáé óôïõò åí äõíÜìåé íÝïõò ðåëÜôåò, üôé 
åöáñìüæåé Ýíá ðéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá äéáóöÜëéóçò ðïéüôçôáò. Ç Ýííïéá ôçò áóöÜëåéáò ôùí 
ôñïößìùí åßíáé Üññçêôá äåìÝíç ìå ôçí Ýííïéá ôçò ðïéüôçôáò, áöïý êáíÝíáò êáôáíáëùôÞò äåí èá 
áãïñÜóåé ùò ðïéïôéêü Ýíá ôñüöéìï ðïõ äåí åßíáé áóöáëÝò.

Ôï ðñüôõðï ISO 9001 åßíáé ôï ðëÝïí äéáäåäïìÝíï ðáãêïóìßùò ðñüôõðï ðïõ ðåñéãñÜöåé ôéò 
äéåèíþò áðïäåêôÝò ðñïäéáãñáöÝò ÓõóôçìÜôùí Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò õðçñåóéþí. Ãéá ôçí 
áíáâÜèìéóç ôùí õðçñåóéþí êáé ôçí áýîçóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí êñßíåôáé 
ðëÝïí áíáãêáßá ç åöáñìïãÞ ôïõ ðñïôýðïõ Ðïéüôçôáò ISO 9001:2015, þóôå íá ãßíåé ìéá ãåíéêÞ 
áíáöïñÜ óôçí Ýííïéá ôçò ðïéüôçôáò. 
Ôá ïöÝëç áðü ôçí åöáñìïãÞ åíüò ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò êáôÜ ISO 9001 åßíáé: Ç 
áýîçóç ôçò éêáíïðïßçóçò ôùí ðåëáôþí, ç äçìéïõñãßá áíôáãùíéóôéêïý ðëåïíåêôÞìáôïò, ç 
âåëôßùóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò åðßäïóçò, ç ðñïóÝëêõóç åðåíäýóåùí, ç âåëôßùóç ôçò åéêüíáò ôïõ 
ïñãáíéóìïý, ç ìåßùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò êáé ç åîïéêïíüìçóç ðüñùí, ç åíèÜññõíóç ôçò 
åóùôåñéêÞò åðéêïéíùíßáò.
Ç ðéóôïðïßçóç åíüò ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò êáôÜ ISO 9001 óå ìéá îåíïäï÷åéáêÞ 
ìïíÜäá, ïäçãåß óôçí êÜëõøç ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðñïáéñåôéêïý êñéôçñßïõ óýìöùíá ìå ôçí Õ.Á. áñ. 
216 (ÖÅÊ 10/Â  09/01/2015) ãéá Îåíïäï÷åßá êáé ôùí Õ.Á. áñ. 21185 (ÖÅÊ 2840/Â-22/10/2014) êáé 
Áðüöáóç (ÖÅÊ 69/Â-16/01/2015) ãéá Å.Å.Ä.Ä.
*Ôïíßæïõìå üôé ,ç åãêáôÜóôáóç êáé ðéóôïðïßçóç åíüò ôÝôïéïõ ÓõóôÞìáôïò, ðñéìïäïôåßôáé ìå 100 
ìüñéá óôá Îåíïäï÷åßá êáé ìå 150 ìüñéá óôá Å.Å.Ä.Ä.

Ôï ISO 22000:2018 åßíáé Ýíá ðñüôõðï ôï ïðïßï åêðïíÞèçêå áðü ôï ÄéåèíÞ Ïñãáíéóìü 
Ôõðïðïßçóçò (ISO) êáé ðñïäéáãñÜöåé ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ðñÝðåé íá éêáíïðïéïýí ïé åðé÷åéñÞóåéò 
ðïõ åìðëÝêïíôáé óôçí áëõóßäá ôùí ôñïößìùí þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç áóöÜëåéá ôùí ðñïúüíôùí 
ôïõò áðü ôçí ðáñáãùãÞ ìÝ÷ñé ôçí êáôáíÜëùóç. Óêïðüò ôïõ ðñïôýðïõ åßíáé ç äéáóöÜëéóç ôçò 
áóöÜëåéáò ôñïößìùí, êáé áðïóêïðåß óôçí äçìéïõñãßá áóöáëþí ðñïúüíôùí äéáôñïöÞò ãéá ôçí 
õãåßá ôïõ êáôáíáëùôÞ. Ôï Óýóôçìá ìðïñåß íá åöáñìïóôåß óå åðé÷åéñÞóåéò üëùí ôùí ìåãåèþí êáé 
ôùí åéäþí äéáôñïöÞò. 
Ôá ïöÝëç áðü ôçí åöáñìïãÞ åíüò ÓÄÁÔ êáôÜ ISO 22000 åßíáé ìåôáîý Üëëùí, ç áýîçóç ôïõ 
åðéðÝäïõ áóöÜëåéáò ôùí ôñïößìùí, ç äçìéïõñãßá áíôáãùíéóôéêïý ðëåïíåêôÞìáôïò, ç äéá÷åßñéóç 
ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý ñßóêïõ, ç ðñïóÝëêõóç åðåíäýóåùí, ç âåëôßùóç ôçò åéêüíáò ôïõ 
ïñãáíéóìïý, ç ìåßùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò êáé ç åîïéêïíüìçóç ðüñùí. 
Ç ðéóôïðïßçóç åíüò ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí êáôÜ ISO 22000, ïäçãåß óôçí 
êÜëõøç ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðñïáéñåôéêïý êñéôçñßïõ óýìöùíá ìå ôçí Õ.Á. áñ. 216 (ÖÅÊ 10/Â  
09/01/2015) ãéá Îåíïäï÷åßá. 
*Ôïíßæïõìå üôé, ç åãêáôÜóôáóç åíüò ôÝôïéïõ ÓõóôÞìáôïò, ðñéìïäïôåßôáé ìå 200 ìüñéá (óôá 
Îåíïäï÷åßá). Äåí õðÜñ÷åé áíÜëïãç ðñéìïäüôçóç ãéá Å.Å.Ä.Ä.

Ôï ðñüôõðï ÅËÏÔ ÅÍ ISO 14001:2015 åßíáé ôï ðëÝïí äéáäåäïìÝíï ðáãêïóìßùò ðñüôõðï 
äéá÷åßñéóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ïðïßï ìðïñåß íá åöáñìïóôåß áðü ïðïéïíäÞðïôå ïñãáíéóìü 
åíäéáöÝñåôáé íá âåëôéþóåé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ ôïõ åðßäïóç, áíåîÜñôçôá áðü ôï ìÝãåèïò Þ ôïí 
ôïìÝá óôïí ïðïßïí äñáóôçñéïðïéåßôáé. Ùóôüóï, óå ìéá åðé÷åßñçóç êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá 
åðéôõã÷Üíïíôáé ìå ôç óõíÝñãåéá ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðñïôýðïõ ìå ôï ISO 9001.
Ôá ïöÝëç áðü ôçí åöáñìïãÞ åíüò ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò Ðεριβάλλοντος êáôÜ ISO 14001  
åßíáé: ç âåëôßùóç ôçò åéêüíáò ôïõ ïñãáíéóìïý, ìåãáëýôåñç ÁóöÜëåéá ëåéôïõñãßáò, ç  
äçìéïõñãßá áíôáãùíéóôéêïý ðëåïíåêôÞìáôïò, ç  âåëôßùóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò åðßäïóçò, ç 
ðñïóÝëêõóç åðåíäýóåùí, ç ìåßùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò, ç åîïéêïíüìçóç ðüñùí, ç 
ôÞñçóç ôçò ðåñßðëïêçò ðåñéâáëëïíôéêÞò íïìïèåóßáò êáé ç áýîçóç ôçò ãíþóçò êáé åìðåéñßáò ôùí 
óôåëå÷þí ôçò åðé÷åßñçóçò.
Ç ðéóôïðïßçóç åíüò ÓõóôÞìáôïò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Äéá÷åßñéóçò êáôÜ ISO 14001, ïäçãåß óôçí 
êÜëõøç ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðñïáéñåôéêïý êñéôçñßïõ óýìöùíá ìå ôçí Õ.Á. áñ. 216 (ÖÅÊ 10/Â 

 

09/01/2015) ãéá Îåíïäï÷åßá êáé ôùí Õ.Á. áñ. 21185 (ÖÅÊ 2840/Â-22/10/2014) êáé Áðüöáóç (ÖÅÊ 
69/Â-16/01/2015) ãéá Å.Å.Ä.Ä. Áðïôåëåß Ýíá åîáéñåôéêü üðëï marketing, êáèþò ìå ôçí ðñïóèÞêç 
ôïõ áðü Ýíá ôïõñéóôéêü êáôÜëõìá, áðïäåéêíýåôáé Ýìðñáêôá ï «ÐñÜóéíïò» ðñïóáíáôïëéóìüò 
áõôïý.
*Ôïíßæïõìå üôé, ç åãêáôÜóôáóç åíüò ôÝôïéïõ ÓõóôÞìáôïò, ðñéìïäïôåßôáé ìå 200 ìüñéá (óôá 
Îåíïäï÷åßá) êáé ìå 150 ìüñéá (óôá Å.Å.Ä.Ä).

Ôï ðñüôõðï ISO 45001 áðïôåëåß Ýíá áðü ôá ðéï áíáãíùñéóìÝíá ðñüôõðá äéåèíþò ãéá ôá 
ÓõóôÞìáôá Äéá÷åßñéóçò Õãåßáò êáé ÁóöÜëåéáò óôçí Åñãáóßá (ÓÄÕÁÅ). Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ 
ðñïôýðïõ ISO 45001 ïé Îåíïäï÷åéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êáèßóôáíôáé éêáíÝò þóôå íá åëÝã÷ïõí ôçí 
åðáããåëìáôéêÞ åðéêéíäõíüôçôá êáé íá âåëôéþíïõí ôçí åðßäïóç ôïõò. Ùóôüóï, ïé Îåíïäï÷åéáêÝò 
ìïíÜäåò ãéá íá ëåéôïõñãïýí âÜóç åíüò åíéáßïõ ïëïêëçñùìÝíïõ óõóôÞìáôïò äéá÷åßñéóçò, ôï 
ðñüôõðï áõôü ìðïñåß íá åßíáé óõìâáôü ìå Üëëá ðñüôõðá óõóôçìÜôùí äéá÷åßñéóçò, üðùò ôï ISO 
9001 êáé ôï ISO 14001.
Ôá ïöÝëç áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÓõóôÞìáôïò Äéá÷åßñéóçò Õãåßáò êáé ÁóöÜëåéáò Ðñïóùðéêïý 
Îåíïäï÷åéáêþí Åðé÷åéñÞóåùí ISO 45001:2018 åßíáé: Ìåßùóç ôùí áôõ÷çìÜôùí ìÝóù ìéáò 
óõóôçìáôéêÞò ðñïóÝããéóçò óôçí åêôßìçóç ôçò åðéêéíäõíüôçôáò êáé óôç äéá÷åßñéóç êéíäýíùí, ðïõ 
óõìâÜëëåé óôçí ðáñï÷Þ áóöáëïýò ðåñéâÜëëïíôïò óôïí ÷þñï ôçò åñãáóßáò, âåëôéùìÝíï çèéêü 
ðñïóùðéêïý êáé ìÝóù áõôïý áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò, åîïéêïíüìçóç ðüñùí áðü 
áóöáëéóôéêÝò äéåêäéêÞóåéò, åîïéêïíüìçóç ðüñùí áðü ìåéùìÝíá áóöÜëéóôñá. Ç ìåßùóç ôùí 
êéíäýíùí áöïñÜ, åêôüò ôùí åñãáæïìÝíùí, êáé ôïõò ðåëÜôåò êáé ôï êïéíü ãåíéêüôåñá.

Ôï ðñüôõðï FSSC 22000 äçìéïõñãÞèçêå áðü ôï ìç êåñäïóêïðéêü ïñãáíéóìü FSSC (Food System 
Safety Certification) êáé áðïôåëåß Ýíá ðëÞñåò êáé ïëïêëçñùìÝíï ó÷Þìá ðéóôïðïßçóçò ãéá ôéò 
åðé÷åéñÞóåéò ôçò áëõóßäáò ôñïößìùí, ìå âáóéêÜ óôïé÷åßá ôï ðñüôõðï ISO 22000:2018 (Óýóôçìá 
Äéá÷åßñéóçò ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí  ÁðáéôÞóåéò ãéá ôïõò ïñãáíéóìïýò ôçò áëõóßäáò ôñïößìùí) êáé 
ôï ðñüôõðï ISO / TS 22002-1:2009 (ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü áðáéôÞóåùí ôùí Ðñïáðáéôïýìåíùí 
ÐñïãñáììÜôùí).

Ôï ó÷Þìá ðéóôïðïßçóçò ôïõ FSSC 22000 Ý÷åé Þäç áîéïëïãçèåß êáé áíáãíùñéóôåß åðéôõ÷þò áðü ôçí 
åðéôñïðÞ GFSI (Global Food Safety Initiative) ôï 2009, ùò éóïäýíáìï ìå Üëëá áíôßóôïé÷á ó÷Þìáôá 
üðùò ôï BRC Standard for Food, ôï IFS Food Standard êáé ôï SQF Code. 
Ôï FSSC 22000 áðåõèýíåôáé óå üëåò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò áëõóßäáò ôùí ôñïößìùí ðïõ 
äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí ðáñáãùãÞ, åðåîåñãáóßá Þ/êáé ôõðïðïßçóç ôùí ôñïößìùí, ðëçí ôçò 
ðñùôïãåíïýò ðáñáãùãÞò, êáé ôáéñéÜæåé êõñßùò óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëüãù ôùí åîáãùãéêþí ôïõò 
äñáóôçñéïôÞôùí åðéèõìïýí íá ðéóôïðïéçèïýí ìå Ýíá ó÷Þìá áðïäåêôü áðü êïñõöáßåò åôáéñåßåò 
ôñïößìùí óå üëï ôïí êüóìï. 

Ç åôáéñåßá 12 Labs ìðïñåß íá åêðáéäåýóåé ôï ðñïóùðéêü ôçò åôáéñåßáò óáò óå èÝìáôá üðùò:
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá äéá÷åßñéóçò ðïéüôçôáò óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï ISO 9001:2015 
Åóùôåñéêïß êáé ÅðéêåöáëÞò ÅðéèåùñçôÝò ÓõóôçìÜôùí Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò.
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá äéáðßóôåõóçò åñãáóôçñßùí óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN ISO/IEC 
17025:2017 Åðéêýñùóç/ÅðáëÞèåõóç, Áâåâáéüôçôá, Äéáêñéâþóåéò, Åóùôåñéêüò ¸ëåã÷ïò 
Ðïéüôçôáò, ÅðéèåùñÞóåéò.
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá äéá÷åßñéóçò áóöÜëåéáò ôñïößìùí óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN ISO 
22000:2018: Åóùôåñéêïß êáé ÅðéêåöáëÞò ÅðéèåùñçôÝò ÓõóôçìÜôùí Äéá÷åßñéóçò 
ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí.
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá äéá÷åßñéóçò áóöÜëåéáò ôñïößìùí óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï FSSC 22000 
[:ISO 22000:2005, TS 22002-1] Åóùôåñéêïß êáé ÅðéêåöáëÞò ÅðéèåùñçôÝò ÓõóôçìÜôùí Äéá÷åßñéóçò 
ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí.
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN ISO 
14001:2015: Åóùôåñéêïß êáé ÅðéêåöáëÞò ÅðéèåùñçôÝò ÓõóôçìÜôùí ÐåñéâáëëïíôéêÞò Äéá÷åßñéóçò.
• Åêðáßäåõóç óå èÝìáôá õãéåéíÞò & áóöÜëåéáò ôïõ ÅÖÅÔ: ×åéñéóôÝò ôñïößìùí åðéðÝäïõ É 
Åêðáßäåõóç óôçí õãéåéíÞ êáé áóöÜëåéá ôñïößìùí (åðßóçìï ðéóôïðïéçôéêü áíÜ Üôïìï).
• Åêðáßäåõóç óå äéáôñïöéêÞò åðéóÞìáíóçò (1169/2011) êáé âáóéêÞ íïìïèåóßá õãéåéíÞò ôñïößìùí 
ÅÅ.
• Åêðáßäåõóç óôçí ðñüëçøç ôçò ËåãåùíÝëëáò.
• ÊáôÜñôéóç ôïõ Legionella prevention Manual. Åêôßìçóç êéíäýíùí êáé áîéïëüãçóç 
åãêáôáóôÜóåùí (manual).
• Ëåéôïõñãßá ðéóéíþí - åêðáßäåõóç óõíôçñçôþí. ÊáôÜñôéóç ôïõ pool operations manual.

Ç 12 Labs ðáñÝ÷åé Ýãêõñç êáé ðïéïôéêÞ ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôïí ÷þñï ôùí åëÝã÷ùí êáôÜôáîçò 
ôïõñéóôéêþí êáôáëõìÜôùí.
Ôï íÝï óýóôçìá êáôÜôáîçò ôïõñéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, âÜóåé ôïõ Íüìïõ õð'áñéè. 4276/30.7.2014 
êáé ôïõ ó÷åôéêïý Íïìïèåôéêïý Ðëáéóßïõ, Ýñ÷åôáé íá äþóåé ìåãáëýôåñç Ýìöáóç óôçí ðïéüôçôá ôùí 
ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí, áêïëïõèþíôáò ôá ÅõñùðáúêÜ êáé äéåèíÞ ðñüôõðá áîéïëüãçóçò. ÊÜèå 
åðé÷åßñçóç, áíÜëïãá ìå ôéò ðáñå÷üìåíåò õðçñåóßåò, äéåêäéêåß ìüñéá, ï áñéèìüò ôùí ïðïßùí 
êáèïñßæåé êáé ôçí ôåëéêÞ êáôÜôáîç óå áóôÝñéá / êëåéäéÜ. Ôá ÐéóôïðïéçôéêÜ ÊáôÜôáîçò åêäßäïíôáé 
áðü ôï ÎÅÅ (Îåíïäï÷åéáêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò) ìå âÜóç Ôå÷íéêÞ ̧ êèåóç, ç ïðïßá óõíôÜóóåôáé 
áðü Öïñåßò, üðùò ç åôáéñåßá ìáò, ÄéáðéóôåõìÝíïõò áðü ôï ÅÓÕÄ (Åèíéêü Óýóôçìá Äéáðßóôåõóçò) 
ãéá ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ùí êáôÜôáîçò ôùí ôïõñéóôéêþí êáôáëõìÜôùí óå êáôçãïñßåò áóôÝñùí êáé 
êëåéäéþí óå óõììüñöùóç ìå ôï ÄéåèíÝò Ðñüôõðï ISO 17065.
Ôï Íïìïèåôéêü Ðëáßóéï ðåñéëáìâÜíåé: Õ.Á. 21185/2014 (ÖÅÊ 2840/Â/22.10.2014), Õ.Á. 216/2015 
(ÖÅÊ 10/Â/09.01.2015), Õ.Á. 219/2015 (ÖÅÊ 14/Â/12.01.2015), Õ.Á. 91/2015 (ÖÅÊ 
69/Â/16.01.2015). Ç ðáñï÷Þ ïëïêëçñùìÝíùí õðçñåóéþí åëÝã÷ïõ êáôÜôáîçò êáôáëõìÜôùí êáé 
ðéóôïðïßçóçò óõóôçìÜôùí äéá÷åßñéóçò áðü ôçí 12 Labs ðñïóäßäåé îåêÜèáñï áíôáãùíéóôéêü 
ðëåïíÝêôçìá óôéò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò.
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ΕΠΙΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ηης ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ 
ηνπ 

Εξγαζηεξίνπ Δνθηκώλ  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Ι.Κ.Ε. 
 

Υιηθά/Πξντόληα 

ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή 

Τύπνη δνθηκώλ/ Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο  

 

Εθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ 

Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο  

Φεκηθέο δνθηκέο 

Νεξά Πόζηκα  1. Πξνζδηνξηζκόο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο  ISO 7888:1985 

2. Πξνζδηνξηζκόο pH ISO 10523:2008 

3. Πξνζδηνξηζκόο ληηξηθώλ ηόλησλ LCK 339HACH LANGE 

4. Πξνζδηνξηζκόο ηόλησλ ακκσλίνπ LCK 304HACH LANGE 

5. Πξνζδηνξηζκόο ειεύζεξνπ (ππνιεηκκαηηθνύ) 

θαη νιηθνύ ρισξίνπ 

Μ.8021, 8167 HACH LANGE, 

 

Νεξά Κνιπκβεηηθώλ 

Δεμακελώλ 

1. Πξνζδηνξηζκόο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο  ISO 7888:1985 

2. Πξνζδηνξηζκόο pH ISO 10523:2008 

3. Πξνζδηνξηζκόο ειεύζεξνπ (ππνιεηκκαηηθνύ) 

θαη νιηθνύ ρισξίνπ. 

Μ.8021, 8167 HACH LANGE 

 

Λύκαηα 1. Πξνζδηνξηζκόο ρεκηθά απαηηνύκελνπ 

νμπγόλνπ COD 

LCK 114-LCK 314HACH LANGE 

2. Πξνζδηνξηζκόο pH ISO 10523:2008 

3. Πξνζδηνξηζκόο ηόλησλ ακκσλίνπ LCK 304HACH LANGE 

Μέιη 1. Πξνζδηνξηζκόο Ελεξγόηεηαο Δηαζηάζεο Εζσηεξηθή κέζνδνο UV-VIS 

βαζηζκέλε ζηελ κέζνδν Phadebas 

ζύκθσλα κε 

InternationalHoneyCommision 

2009 (p.39-41) 

 

Κσδηθόο κεζόδνπ:  LABiMX30 

Μηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο 

Νεξά πόζηκα, 

επηθαλεηαθά, 

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

Νεξά πόζηκα, 

επηθαλεηαθά, 

1.  Καηακέηξεζε ηνπ ζπλόινπ αεξνβίσλ 

κηθξννξγαληζκώλ ζηνπο 222νC θαη ζηνπο 

362νC 

ISO 6222:1999  

2. Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε νιηθώλ 

θνινβαθηεξηδίσλ θαη E. coli 
ISO 9308-1:2014/amd1:2016 
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Υιηθά/Πξντόληα 

ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή 

Τύπνη δνθηκώλ/ Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο  

 

Εθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ 

Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο  

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

(ζπλ.) 

3. Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε εληεξνθόθθσλ 

εληεξηθήο πξνέιεπζεο 
ISO 7899-2:2000 

4.  Καηακέηξεζε Clostridiumperfringens θαη 

ζπνξίσλ 

ISO 14189:2013 

5.  Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε 

Pseudomonasaeruginosa 

ISO 16266:2006 

Τειηθό πγξό ιύκα 

απνξξνήο από βηνινγηθό 

θαζαξηζκό 

 

Kαηακέηξεζε νιηθώλ θνινβαθηεξηνεηδώλ θαη 

 E. coli. 

ISO 9308-1:2014 

 Νεξά επηθαλεηαθά, 

πόζηκα, θνιύκβεζεο, 

πεξηβαιινληηθά δείγκαηα 

(λεξά ςπθηηθώλ 

κεραλεκάησλ )  

 

Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε Legionella spp. ISO 11731:2017 

Θαιαζζηλό λεξό 1.Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε νιηθώλ 

θνινβαθηεξηδίσλ θαη E. coli 

ISO 9308-1:2014/amd1:2016 

2.Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε εληεξνθόθθσλ 

εληεξηθήο πξνέιεπζεο 

ISO 7899-2:2000 

Τξόθηκα θαη δσνηξνθέο 1.Καηακέηξεζεηεο Listeria monocytogenes ISO 11290-2:2017 

2.Αλίρλεπζεηεο Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 

3.Αλίρλεπζε κε ηύθν – παξαηπθηθώλ νξνηύπσλ 

Salmonella 

ISO 6579-1:2017/Amd:2020 

4. Αλίρλεπζε Salmonella spp VIDAS UP Salmonella (SPT) 

BioMerieux 

Πηζηνπνηεηηθό επηθύξσζεο 

AFNOR BIO/12/32-10/11 

5. Αλίρλεπζε Listeria monocytogenes VIDASL. monocytogenesXpress 

 (LMX) BioMerieux 

Πηζηνπνηεηηθό επηθύξσζεο 

AFNOR BIO/12/27-02/10 

Πεξηηησκαηηθά πιηθά 

δώσλ θαη Πεξηβαιινληηθά 

δείγκαηα ζηαδίσλ ηεο 

πξσηνγελνύο παξαγσγήο 

Αλίρλεπζε ηεο Salmonellaspp. (εθηόο ησλ  

S.typhi θαη S. paratyphi) 

ISO 6579-1:2017/ Amd:2020 

Πεξηβαιινληηθά δείγκαηα 

(επηθάλεηεο) από ρώξνπο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη 

ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ 

 

 

Αλίρλεπζε ηεο Li steria monocytogenes ISO 11290-1:2017 
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Υιηθά/Πξντόληα 

ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή 

Τύπνη δνθηκώλ/ Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο  

 

Εθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ 

Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο  

Δεηγκαηνιεςία 

Πόζηκν λεξό δηθηύνπ 

ύδξεπζεο, λεξά 

γεσηξήζεσλ, ζαιαζζηλά  

1.  Πξνζδηνξηζκόο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ISO 5667-1:2020 

ISO 5667-3:2018 

ISO 5667-4:2016 

ISO 5667-5:2006 

ISO 5667-6:2014 

ISO 5667-9:1992 

ISO 5667-11:2009 

ISO 5667-13:2011 

ISO 5667-14:2014 

2. Πξνζδηνξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ 

 

ISO 19458:2006 

ISO 5667-1:2020 

ISO 5667-5:2006 

ISO 5667-6:2014 

ISO 5667-9:1992 

ISO 5667-13:2011 

ISO 5667-14:2014 

 

Τόπνο αμηνιόγεζεο : Μόνιμες Εγκαηαζηάζεις: Ιερού Λοτοσ 24, 85101, Ιαλσζζός Ροδος. 

Εμνπζηνδνηεκέλνη ππεύζπλνη ππνγξαθήο: Ατλαδιώηης Ιωάννης, Γραμμαηική Φωηάκη, Μαηθαίοσ Καηερίνα. 
 

 

 Τν Παξόλ Πεδίν Δηαπίζηεπζεο αληηθαζηζηά ην αληίζηνηρν πξνεγνύκελν κε εκεξνκελία 25.04.2022. 

 Τν Πηζηνπνηεηηθό Δηαπίζηεπζεο κε Αξ. 1122-3, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ηζρύεη κέρξη 

 ηελ 24.04.2026. 

 

 

      Αζήλα, 11.10.2022 

                                                                                               

 

 

                                                                                               

                                                                                   

 

                                                                      Φξήζηνο Νέζηνξαο 

                                                                     Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     Αθήνα 17-08-2020 
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ Γκίνη
Τηλ. : 210-6475113, 2131515440, 2131515418
e-mail: ginimaria3@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προσθήκη στην ομάδα έργου της Αναδόχου εταιρείας « IPER-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.» του 
Εργαστηρίου  «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ» για την εκτέλεση του έργου 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2023».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) περί ανασύστασης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το Ν. 4622 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης».
8. Την Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

mailto:ginimaria3@gmail.com
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9. Την υπ΄αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/26-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) 
σχετικά με την «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΚ» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.
10. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29110/9-5-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1776/Β/10-5-2020) σχετικά 
με την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και ειδικότερα το άρθρο 2 
παραγρ. 1 αυτής καθώς και τις μετέπειτα απαγορεύσεις εντός της κολυμβητικής 
περιόδου του 2020, όπως ισχύουν .
11. Τo από 26.06.2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «IPER-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.» για 
προσθήκη στην ομάδα έργου του Εργαστηρίου  «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ» 
για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2023» και με τη δήλωση (της 
αναδόχου εταιρείας) ότι διατηρείται αναλλοίωτη η σύμβαση , το συμβατικό 
αντικείμενό της και δεν μεταβάλλεται η αμοιβή του Αναδόχου από την αρχικά 
προβλεφθεί σα στη Σύμβαση.
12. To  από 04.08.2020 ερώτημα, με συνημμένο Ενημερωτικό Σημείωμα μέσω 
email,  της Δ/νσης Προστασίας και Διαχείρισης  Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 
προς το ΝΣΚ.
13.To Αρ 231-3276/100163/11-08-2020 έγγραφο του ΝΣΚ σύμφωνα με το οποίο «Σε 
περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος μιας ένωσης ή και της ομάδας έργου, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις της ένωσης ή και της ομάδας έργου, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους 
ίδιους Τεχνικούς και Οικονομικούς όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης πρέπει να 
προτείνουν αντικατάσταση ή και προσθήκη. Η αντικατάσταση θα εγκριθεί με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.», καθώς επίσης «σε περίπτωση απρόβλεπτων 
εξελίξεων κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, δύναται ο ανάδοχος να 
αντικαταστήσει την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού στην 
προσφορά του, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον ο 
αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων»

14.Τον Πίνακα Εξοπλισμού του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ»

15.Το Χρονοδιάγραμμα δειγματοληψιών της τρέχουσας περιόδου με τους 
αντίστοιχους χρόνους μεταφοράς των δειγμάτων για ανάλυση στο Εργαστήριο 
«ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ»

16.Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙΚΕ» και
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17 Τα βιογραφικά (CV) Στελεχών του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙΚΕ»

Αποφασίζουμε

Δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «IPER-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.» με το από 26-06-2020 έγγραφο της 
έχει αιτηθεί, λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων που δημιουργήθηκαν από την 
πανδημία του κορωνοϊού στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά δρομολόγια και της 
δυσκολίας στην ομαλή εκτέλεση του έργου, προσθήκη στην ομάδα έργου του 
εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ». Το εν λόγω Εργαστήριο διαθέτει 
ισοδύναμα προσόντα, όπως απαιτεί το Τεύχος Διακήρυξης και τα Παραρτήματά 
του, ώστε να πραγματοποιεί  δειγματοληψίες και αναλύσεις των δειγμάτων στα 
Δωδεκάνησα. Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού συνεκτίμησε τις διαμορφωθείσες 
συνθήκες και τα αναφερόμενα στο αρ 231-3276/100163/11-08-2020 έγγραφο του 
ΝΣΚ κάνει δεκτό το υποβληθέν αίτημα και παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της στην 
ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «IPER-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.- 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.» για προσθήκη στην ομάδα έργου του Εργαστηρίου 
«ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ», για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2023», η ικανοποίηση του οποίου 
(αιτήματος), άλλωστε, κατατείνει στο συμφέρον της εκτέλεσης του έργου και στην 
προστασία της δημόσιας υγείας, και τούτο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της 
επίμαχης σύμβασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 με τον τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» 
του ν. 4412/2016 (Α΄147) οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται, όταν οι 
τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις, καθώς και στις 
ρητά κατονομαζόμενες περιπτώσεις.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
του Αναδόχου προς την Υπηρεσία, ήτοι την 26η-06-2020

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνημμένα:
1) Τo  από 26.06.2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «IPER-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.» για 
προσθήκη στην ομάδα έργου του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ» 
για την εκτέλεση του έργου 
2) To  από 04.08.2020 ερώτημα, με συνημ. Ενημερωτικό Σημείωμα μέσω email , της 
Δ/νσης Προστασίας και Διαχειρισης  Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, προς το ΝΣΚ
3) To  Αρ 231-3276/100163/11-08-2020 έγγραφο του ΝΣΚ,

4).Τον Πίνακα Εξοπλισμού του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ»

5).Το Χρονοδιάγραμμα δειγματοληψιών της τρέχουσας περιόδου με τους 
αντίστοιχους χρόνους μεταφοράς των δειγμάτων για ανάλυση στο Εργαστήριο 
«ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ»

6).Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙΚΕ» και

7) Τα CV Στελεχών του Εργαστηρίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ»

Εσωτερική Διανομή: Αρχείο Φ.15
Κοιν/ση:
Γραφείο Γενικού Δ/ντή Υδάτων.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας



     ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΚΕ 
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Διαπίστευση ΕΣΥΔ Αρ. 1122 
Συνεργαζόµενο εργαστήριο ΕΦΕΤ 312/18-11-2020 

Ιερού Λόχου 24, Ιαλυσός Ροδος 85101 
Τ 2241400862 
Ε dodecalabs@gmail.com 

mailto:dodecalabs@gmail.com
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