αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ»
Είμαστε η εταιρεία, στην οποία αναφέρεται το «αποκαλυπτικό» άρθρο του δημοσιογράφου Δημήτρη Μαρκόπουλου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα» (1111-12, στο Τμήμα Business stories., σελ 9) υπό τον πηχυαίο τίτλο «Οσμή σκανδάλου με τις προμήθειες τροφίμων στον Ελληνικό Στρατό» και τον παράτιτλο «Στρατιωτικοί γιατροί δημιούργησαν εργαστήριο για ποιοτικούς ελέγχους τροφίμων, επιβάλλοντας έτσι στο στράτευμα τους προμηθευτές που οι ίδιοι έχουν ως πελάτες!».
Αν και στο περιεχόμενο του δίστηλου δημοσιεύματος δεν κατονομάζεται το «ημιυπόγειο εργαστήριο», η ταυτότητά του προκύπτει από δύο έγγραφα αναλύσεων του, επί των οποίων
αναγράφεται ευδιάκριτα η εταιρεία μας (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).
Δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι ο συντάκτης του δημοσιεύματος παρέλειψε να ολοκληρώσει τη διερεύνηση των «σοβαρών» καταγγελιών του, ερχόμενος σε επαφή
είτε με την εταιρεία μας, είτε με το ΕΣΥΔ, προκειμένου να πληροφορηθεί τον αντίλογο, όπως απαιτεί η δημοσιογραφική δεοντολογία.
Αν ο συντάκτης είχε διασταυρώσει τις «σοβαρές» καταγγελίες του, θα είχε λάβει απαντήσεις με τον πλέον έγκυρο τρόπο στα ερωτήματα του, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα διαλευκανθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης κατά τρόπο, που δεν θα δικαιώνει το συντάκτη του.
Σε αυτά τα αιωρούμενα ερωτήματα απαντούμε εμείς οι ίδιοι σήμερα ενημερώνοντας ταυτόχρονα το κοινό:
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το έτος 1989 και από το έτος 2005 μέχρι σήμερα λειτουργεί με τη μορφή της ανωνύμου εταιρείας.
Το αντικείμενο της εταιρείας μας δεν περιορίζεται στις αναλύσεις τροφίμων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αλλ’ αντίθετα εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο, που καλύπτει όλο το
φάσμα των αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου νερών, τροφίμων, περιβαλλοντικών δειγμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων, αλλά και διαφόρων ειδών εργαστηριακών αναλύσεων και εφαρμογών σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος.
Δεν δημιουργήθηκε, ούτε συστάθηκε από στρατιωτικούς, όπως αναφέρεται στον παράτιτλο του δημοσιεύματος.
Η εταιρεία μας απασχολεί 25 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα εξειδικευμένοι και διακεκριμένοι επιστήμονες του κλάδου της. Στο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας περιλαμβάνονται και τέσσερις στρατιωτικοί κτηνίατροι, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως με βάση σχετική άδεια της υπηρεσίας τους. Την ευδόκιμη και ανεπίληπτη συνεργασία μας
με τους ανωτέρω αξιωματικούς επιχειρεί να αμαυρώσει το επίμαχο δημοσίευμα ομιλώντας γενικώς και αορίστως περί αδιαφάνειας και διαφθοράς στις προμήθειες τροφίμων του Ελληνικού
Στρατού, καθώς και περί μεροληψίας υπέρ των προϊόντων πελατών των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Η συνεργασία της εταιρείας μας με στρατιωτικούς κτηνιάτρους χρονολογείται από το έτος 1999, οι δε βιομηχανίες τροφίμων, στις οποίες αναφέρεται, πραγματοποιούν αναλύσεις στα
εργαστήρια της εταιρείας μας μόλις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ενώ είναι προμηθευτές του Στρατού πάνω από δέκα έτη! Πώς αυτά συμβιβάζονται με τον καλοστημένο μηχανισμό, που
καταγγέλλει το δημοσίευμα;
Η εταιρεία μας δεν εκδίδει πιστοποιητικά (όπως αναφέρεται στο άρθρο), αλλά απλώς αναλύει δείγματα και ακολούθως συντάσσει τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων μέσω Πιστοποιητικών Αναλύσεων δοκιμών των αναλύσεων.
Οι εκδιδόμενες από το εργαστήριό μας εκθέσεις ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ από το Στρατό, ο οποίος θέτει δικές του προδιαγραφές ποιοτικής αξιολόγησης των τροφίμων, που προμηθεύεται και ακολουθεί διαφορετικό σύστημα ελέγχου, οι δε αναλύσεις δειγμάτων, που διενεργούμε για τις «γνωστές βιομηχανίες τροφίμων» αποτελούν μόλις το 1‰ του
ετήσιου τζίρου της εταιρείας μας.
Περαιτέρω, οι προμηθευτές του στρατού δεν είναι μόνο οι δύο που αναφέρονται στο δημοσίευμα, αλλά εκατοντάδες και πραγματοποιούν αναλύσεις σε πλείστα ιδιωτικά εργαστήρια, συχνά μάλιστα αλλάζουν το εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζονται.
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρεία μας έχοντας ως έδρα την πλατεία Μαβίλη - Βασ. Σοφίας 104- χρησιμοποιεί 5 διακριτούς χώρους για εργαστηριακές, διοικητικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφανείας 700 τ.μ, εκ των οποίων τα αναφερόμενα στο «αποκαλυπτικό» δημοσίευμα 130 τ.μ. αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται ως εργαστήριο
και που παρεπιπτόντως, ως χώρος, είναι απολύτως ισόγειος ως προς τον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια στην Ελλάδα.
Εγκαταστάσεις:
Όλοι οι εργαστηριακοί χώροι έχουν τη νόμιμη μετατροπή της άδειας χρήσης για λειτουργία και χρήση εργαστηρίων – και δεν είναι απλά διαμερίσματα. Όλες οι εγκαταστάσεις
πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 17025, αλλά και τις ειδικές προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια (EA 4-10/ G:2002, Accreditation for Microbiological Laboratories/EURACHEM Working Group/European Cooperation for Accreditation).
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, όλες οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο εργαστήριο είναι ελεγχόμενες και οι αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις πλήρως τεκμηριωμένες.
Ο μικροβιολογικός και χημικός εξοπλισμός του εργαστηρίου μας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της αγοράς και επειδή είναι αδύνατο να παρατεθεί λεπτομερώς, αρκούμεθα στην αναφορά ορισμένων κρίσιμων στοιχείων, που προσδίδουν στην παρεχόμενη υπηρεσία μας ποιότητα και υπεροχή.
Το εργαστήριό μας αποτελεί πρότυπο, διότι σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνολογικά και επιστημονικά διεθνή standards, ενώ, συν τω χρόνω, εμπλούτισε τις υποδομές και την τεχνογνωσία του. Ενδεικτικώς, αναφέρουμε ότι στον εξοπλισμό του εργαστηρίου μας περιλαμβάνονται:

Ειδικοί ξεχωριστοί χώροι για κάθε εργασία συμφώνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές, για διαχωρισμό του «καθαρού» τμήματος της εργασίας από το «μη
		
καθαρό», χωρίς διασταύρωση της πορείας τους για την αποφυγή κάθε επιμόλυνσης.

Χώροι εντός του εργαστηρίου με αρνητική πίεση, για ειδικές συνθήκες και προβλέψεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που πιθανώς μόνο στα μισά δάκτυ
		
λα του ενός χεριού μπορούν να ανευρεθούν, ακόμη και σε μεγάλα κρατικά ιδρύματα ή νοσοκομεία της χώρας.

Κτιριακός εξοπλισμός με ειδικά αντιμικροβιακά δάπεδα πάγκους και υγειονομικές γωνίες δαπέδου για τον άριστο καθαρισμό τους και φωτισμό που ελαχιστοποιούν την πα		
ρουσία περιβαλλοντικών επιμολύνσεων. Κάτι που δεν επιβάλλεται, αλλά προσδίδει μια προστιθέμενη επιστημονική αξία στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Θάλαμος νηματικής ροής για τον άριστο χειρισμό των δειγμάτων, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση τους και να εξασφαλίζεται η ποιότητα στην έκδοση των αποτελε		
σμάτων των πελατών μας-χρηστών των υπηρεσιών μας.

Βαθιά κατάψυξη για πρότυπα στελέχη μικρόβιων, αλλά και για συντήρηση των μικροβιακών στελεχών εκείνων που έχουν σημασία για το εργαστήριο.
		

Υπερσύγχρονο μηχάνημα ανίχνευσης βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα και νερά “ICP-MS” ( το μοναδικό ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με τέτοιο μηχάνημα)
3. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ

Είμαστε από τα πρώτα εργαστήρια που διαπιστεύτηκαν στην Ελλάδα το 2002 με ένα από τα μεγαλύτερα στο χώρο Πεδία Διαπίστευσης, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται,
		
και με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναλύσεων που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του πελάτη στο χώρο του ποιοτικού έλεγχου.

Το ΕΣΥΔ μας ελέγχει κάθε χρόνο (από το 2002) και όχι μόνο ως προς τη μεθοδολογία αναλύσεων και τον αδιάβλητο τρόπο ανάλυσης και έκδοσης αποτελεσμάτων 		
αλλά και ως προς την τεχνική-υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονική υποδομή και επάρκειά μας χωρίς κανένα ποτέ πρόβλημα, ως προς την Διαπίστευση του ερ		
γαστηρίου μας.
Υπάρχουν και μερικές θετικές εκπλήξεις
Έκπληξη πρώτη:
		
Σε συνεχεία του δημοσιεύματος, το ΕΣΥΔ αντέδρασε άμεσα και πραγματοποίησε την επομένη του δημοσιεύματος, έκτακτο έλεγχο στο εργαστήριο μας με βάση τα 		
«καταγγελλόμενα», και όπως ανεμένετο ουδέν επιλήψιμο διαπίστωσε.
Έκπληξη δεύτερη:
Το ΕΣΥΔ, όντας μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Διαπιστεύσεων, υπόκειται σε επιθεωρήσεις από τον υπερκείμενο Ευρωπαϊκό Φορέα (European Accreditation), για τον τρόπο που ασκεί
τους ελέγχους του σε διαπιστευμένα από αυτό εργαστήρια. Το δε εργαστήριο, το οποίο επελέγη από τον ΕΣΥΔ κατά την επιθεώρηση του το 2011, ως σημείο αναφοράς, προκειμένου
να αποδείξει έναντι του Ευρωπαϊκού Φορέα – Επιθεωρητή του ότι ασκεί σωστά τους ελέγχους του ήταν τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
Το «ημιυπόγειο» λοιπόν της Πλατείας Μαβίλη, που είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, έχει τύχει και της θετικής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Φορέα Διαπίστευσης!
4. Ο ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΜΑΣ
Οι πελάτες μας ανέρχονται σε εκατοντάδες και δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Χωρίς διάθεση αυτοπροβολής επισημαίνουμε ότι το πελατολόγιό μας είναι μεγάλο και περιλαμβάνει ποικίλες επιχειρήσεις και φορείς. Ξεκινώντας από το ΥΠΕΧΩΔΕ, που επί 18 έτη συνεχώς, κατακύρωνε στην εταιρεία μας τον έλεγχο νερών κολύμβησης της χώρας μετά
από αλλεπάλληλους ανοικτούς διαγωνισμούς, όπου το Εργαστήριο μας συγκέντρωνε πάντα την υψηλότερη τεχνική βαθμολογία, συνεργαζόμαστε με πλήθος Δήμων για τον έλεγχο της
ποιότητας των δικτύων ύδρευσης, συστημάτων επεξεργασίας βιολογικών καθαρισμών και απόβλητων, Νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, βιομηχανίες τροφίμων και κατασκευαστικούς ομίλους. Τέτοιο εύρος φάσματος πελατολογίου δεν συμβιβάζεται με τη δήθεν αποκλειστική εκ μέρους μας «εξυπηρέτηση» δύο προμηθευτών του Στρατού.








25 χρόνια δραστηριότητας
25 εργαζόμενοι
Σταθερές τιμές επί 10 και πλέον έτη
Προβλεπόμενη αύξηση του τζίρου για το 2012 σε σχέση με το 2011 κατά 15-20%
Νέες επενδύσεις σε πρόσθετο εξοπλισμό για το 2012 -300.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια
Μηδενικός ουσιαστικά τραπεζικός Δανεισμός

Θεωρούμε ότι η παρούσα ανακοίνωσή μας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα του καταγγέλλοντος και αποδεικνύει πλήρως ότι όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα δεν
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό θα προβούμε άμεσα στα κατά νόμον για την προστασία της φήμης, του κύρους και της αξιοπιστίας της
εταιρείας μας.
Θεωρήσαμε όμως, ότι όλοι έπρεπε να γνωρίζουν άμεσα τα δεδομένα της πραγματικότητας, διότι με την παρέλευση του χρόνου και κατά το χρόνο που θα έλθει η νομική δικαίωση,
μερικοί δε θα θυμούνται γιατί, και άλλοι δε θα τη δημοσιεύσουν καν!

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η υγιής ανάπτυξη της εταιρείας μας αντικατοπτρίζεται στα εξής δεδομένα:

