
Αξιοπ ιστία .
Αμεροληψία .

Εμ π ιστευτικότητα .



ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εξε ιδ ίκευση  &  Συνεχής
Εξέλιξη  στην  Ανάλυση

Το Εργαστήριο Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ
Α.Ε. στεγάζεται στα κεντρικά της εταιρείας στο
Ηράκλειο Κρήτης.

 

Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων διαθέτουν
σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και
πυρασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις είναι
εξοπλισμένες με συναγερμό ασφαλείας και
ειδικές καταγραφικές κάμερες. Τα παραπάνω
μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί και
εγκατασταθεί, συνεχώς ανανεώνονται και
εξελίσσονται με σκοπό την διασφάλιση
εξοπλισμού, προσωπικού αλλά και
αντικειμένων προς εξέταση.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  &  Δ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κύριο μέλημα του Εργαστηρίου
Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. είναι η
προσφορά αξιόπιστων αναλύσεων και
λύσεων στους πελάτες. 

 

Έτσι εξασφαλίζεται η επιτυχία, η ποιότητα, η
παραγωγικότητα και η συμμόρφωση με τις
νομοθετικές απαιτήσεις των πελατών. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το
Εργαστήριο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. στελεχώνεται
από καταρτισμένο και υψηλά εκπαιδευμένο
προσωπικό.

Το Εργαστήριο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών μέσω της πιστής εφαρμογής των
αρχών και απαιτήσεων του Διεθνούς
Προτύπου ISO 17025:
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To Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

(Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

για Δοκιμές (Αρ. Πιστ. 985-2).



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δε ιγματοληψία  &
Εφαρμογή  Πλάνου
Τακτικών  Ελέγχων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
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Το Εργαστήριο αναλαμβάνει την τήρηση
τακτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις σας για ποιοτικό έλεγχο
προγραμματίζοντας και εφαρμόζοντας
πλάνο δειγματοληψιών. Οι δειγματοληψίες
διενεργούνται αποκλειστικά από
εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο
Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου
μας.

Το Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα
δειγματοληψίας από Εξειδικευμένο
Επιστημονικό Προσωπικό.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ

Ανάλογα τις απαιτήσεις της
δειγματοληψίας, διενεργούνται οι
κατάλληλες επιτόπιες μετρήσεις από
εξειδικευμένο Προσωπικό του
Εργαστηρίου μας (π.χ. θερμοκρασία,

υπολειμματικό χλώριο, ολικό χλώριο, pH,

αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο,

θολότητα κτλ.).

ΆΜΕΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΆ  ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ  ΓΙΑ  ΑΝΆΛΥΣΗ

Τα δείγματα που λαμβάνονται από το
Προσωπικό του Εργαστηρίου μας,

μεταφέρονται άμεσα, με ελεγχόμενες
συνθήκες μεταφοράς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων
και οδηγιών. Έτσι διασφαλίζουμε αξιόπιστη,

έγκυρη και έγκαιρη δειγματοληψία.

Ενημερωθείτε για τις διαπιστευμένες
μεθόδους Δειγματοληψίας του

Εργαστηρίου μας στο www.esyd.gr,

αναζητώντας το Εργαστήριό μας 

με Αρ. Πιστ. 985-2.



Το Εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με
τελευταίας τεχνολογίας επιστημονικά και
εργαστηριακά όργανα, έχοντας τη δυνατότητα
έτσι να παρέχει μια μεγάλη γκάμα 

Χημικών & Μικροβιολογικών 

Αναλύσεων σε δείγματα 

υπό εξέταση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χημ ικές  &
Μικροβιολογικές
Αναλύσεις
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Ενημερωθείτε για τις διαπιστευμένες
Χημικές & Μικροβιολογικές Δοκιμές του

Εργαστηρίου μας στο www.esyd.gr,

αναζητώντας το Εργαστήριό μας 

με Αρ. Πιστ. 985-2.



Νερό Πόσιμο 

(ανθρώπινης κατανάλωσης)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χημ ικές  &  Μικροβιολογικές  Αναλύσεις
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Υποστρώματα  προς  δοκιμή

Πάγος
 

Νερό Υπόγειο
(γεωτρήσεις, πηγές)

Νερό Ιαματικών
Πηγών

Νερό
Άρδευσης

Νερό Κολυμβητικών
Δεξαμενών

Λάσπες,

Ιζήματα

Νερό
Επιφανειακό

Εδαφολογικές

Αστικά Υγρά
Απόβλητα

Τρόφιμα

Θαλάσσια
Ύδατα

Φυτικά Έλαια
(π.χ. ελαιόλαδο)

Επιφάνειες
Εργασίας

Βιομηχανικά Υγρά
Απόβλητα

Άλλα 

υποστρώματα...



Το Εργαστήριο προκειμένου να διασφαλίσει
την ακρίβεια των αναλύσεων που παρέχει,
εφαρμόζει εντατικό πρόγραμμα συντήρησης
και διακρίβωσης του Εργαστηριακού
Εξοπλισμού. Οι έλεγχοι του εξοπλισμού
πραγματοποιούνται συχνά από εξειδικευμένο
προσωπικό του Εργαστηρίου και περιοδικά από
εξωτερικό διαπιστευμένο Φορέα Διακρίβωσης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χημ ικές  &
Μικροβιολογικές
Αναλύσεις

ΑΔ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ . . .  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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Δ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  Δ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

Σε ετήσια βάση, το Εργαστήριο συμμετέχει επιτυχώς σε διάφορες Διεργαστηριακές
Συγκριτικές Δοκιμές με σκοπό τον έλεγχο επίδοσής του συγκριτικά με άλλα Ιδιωτικά &

Δημόσια Εργαστήρια, σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Ορισμένοι φορείς Διεργαστηριακών
στους οποίους το Εργαστήριο συμμετέχει είναι οι εξής:

Το Εργαστήριο διενεργεί συνεχώς εσωτερικές
επιθεωρήσεις & αξιολογήσεις από εξωτερικούς
επιθεωρητές για τον έλεγχο συμμόρφωσης και
την τεκμηρίωση της εναρμόνισής του με τα
διεθνή πρότυπα.

Σημείο υπεροχής ο συστηματικός και
καθόλα τυπικός έλεγχος σε όλα τα στάδια
ανάλυσης - από την παραλαβή/λήψη του

δείγματος, την ανάλυσή του μέχρι την
παράδοση της εργαστηριακής έκθεσης. 



Δήμους – ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Εταιρείες Διαχείρισης Νερού
Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων
Εταιρείες Προστασίας Περιβάλλοντος
Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες Τροφίμων
Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Συνεταιρισμούς
Ιδιώτες

Το Εργαστήριο Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ
Α.Ε. δεν υιοθετεί την λογική και τον ορισμό
του πελάτη. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας
του, το Εργαστήριο έχει κατορθώσει με
τεράστια επιτυχία να έχει μαζί του
συνεργάτες για τους οποίους παρέχει τις
υπηρεσίες του, ως ένα αποτέλεσμα αμοιβαίας
και από κοινού αποδοτικής συνεργασίας.

 

Το φάσμα των συνεργατών του Εργαστηρίου
περιλαμβάνει:
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δεν  έχουμε  πελάτες . . .
αλλά  συνεργάτες

Ο  ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ  ΣΑΣ  
ΣΤΟΝ  ΠΟΙΟΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ

Το Εργαστήριο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. επενδύει
στις συνεργασίες του, καθώς δίνει
προτεραιότητα στην διατύπωση και την
αξιολόγηση της γνώμης κάθε συνεργάτη.
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Οι απόψεις και οι προτάσεις
σχετικά με τις υπηρεσίες

του Εργαστηρίου, αποτελούν για
εμάς το πιο δυνατό εργαλείο για

τη διαρκή και συστηματική
βελτίωση της ποιότητας παροχής

των υπηρεσιών μας.



Θέση  Τρούλος  Καλλιθέας ,  
ΒΙΠΕ  Ηρακλείου ,  7 1 6 0 1  Ηράκλειο  Κρήτης  
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