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                ΝΠΔΔ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Απόσπασμα πρακτικού 2/3-02-2021 

 
Θέμα 4ο Ένταξη του εργαστηρίου «BIOLAB» στο «Μητρώο Εργαστηρίων 
Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζομένων  με τον ΕΦΕΤ 
 

 

Απόφαση 24/03-02-2021 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, άρθρο 4,  παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταρτίζεται κατάλογος 
εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών 
εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 άρθρα 34,37,38,39,42  για τους επισήμους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες, σχετικά με τον ορισμό των επισήμων εργαστηρίων, τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις, τις υποχρεώσεις των 
επισήμων εργαστηρίων, τις συστηματικές επιθεωρήσεις των επισήμων εργαστηρίων,  και τις 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τους όρους περί υποχρεωτικής διαπίστευσης. 

3. Το ΠΔ 71/2018, άρθρο 9, παρ. 3 α. σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Ανάπτυξης και 
Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών έχει μεταξύ άλλων την 
αρμοδιότητα της τήρησης Μητρώου επίσημων εργαστηρίων. 

4. Την υπ’ αρ.3066/334239/20-12-2019  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με θέμα «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 1108/τ.ΥΟΔΔ/30-12-2019). 

5. Την υπ’ αριθ. 224/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΛΟΡ9Τ-1ΞΜ) Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ με θέμα: 
«Διορισμός και τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.)-Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 335/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019). 

6. Την υπ’ αριθμ. 16270/2004  Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ του ΕΦΕΤ (ΦΕΚ 1723/Β΄/22.11.2004). 

7. Την υπ’ αριθμ. 127/24-04-2020 Απόφαση ΔΣ ΕΦΕΤ (ΑΔΑ: Ω3ΥΝΟΡ9Τ-3Μ6) «Διαδικασία 
ένταξης Εργαστηρίων στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων 
συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ» και συνεργασίας του ΕΦΕΤ με εργαστήρια της αλλοδαπής. 

8. Την υπ’ αριθμ. 204/03-08-2020 Απόφαση ΔΣ ΕΦΕΤ(ΑΔΑ: Ω3ΥΝΟΡ9Τ-3Μ6) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. 127/24-04-2020 απόφασης ΔΣ ΕΦΕΤ (ΑΔΑ: Ω3ΥΝΟΡ9Τ-3Μ6) «Διαδικασία ένταξης 
Εργαστηρίων στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον 
ΕΦΕΤ» και συνεργασίας του ΕΦΕΤ με εργαστήρια της αλλοδαπής». 

9. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 03/04-01-2021/ΚΥ/ΕΦΕΤ αίτηση του εργαστηρίου «BIOLAB» για ένταξη 
στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ». 

10. Το υπ’ αριθ. 1/2021 (αρ. πρωτ. 698/25-01-2021) Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η ένταξη του εργαστηρίου «BIOLAB» 
στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ» κατά 
το μέρος του δηλωθέντος πεδίου διαπίστευσής του που αφορά στα τρόφιμα και στα υλικά και 
αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. 

 

ΑΔΑ: 6ΟΘΣΟΡ9Τ-ΚΒΠ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Την ένταξη του εργαστηρίου «BIOLAB» στο Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου 
Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ κατά το μέρος του δηλωθέντος πεδίου διαπίστευσής 
του που αφορά στα τρόφιμα και στα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. 

 
 
 

 

 

O Πρόεδρος του  

Δ.Σ. του ΕΦΕΤ 

 

 

 

 Αντώνιος Ζαμπέλας 
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